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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.

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 organizovat kvaliﬁkační zkoušky uchazečů
o profesi daňového poradce a přípravu uchazečů ke zkoušce.

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

V roce 2014 pokračovala Komora daňových poradců ČR v širokém spektru svých aktivit. Komora při
své činnosti zejména naplňuje poslání dané zákonem o daňovém poradenství, tedy chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování kvaliﬁkace i profesionální
úrovně daňových poradců a dohlíží na řádný výkon
daňového poradenství.
Jednou ze základních aktivit Komory je organizace kvaliﬁkačních zkoušek. Těm předchází příprava
uchazečů, zahrnující odborné kurzy daňové teorie
a počítání praktických příkladů, knihy daňových zákonů a knihy příkladů a testů. Kvaliﬁkační zkoušky
jsou považovány za jedno ze základních kritérií, ze
kterých se odvozuje vysoká odborná úroveň a kvaliﬁkace daňových poradců, a tomu odpovídá i velká
náročnost zkoušek. Komoru určitě těší, že zkoušky
představují důležitý prvek v profesním a kariérním
růstu všech, kteří se chtějí profesionálně zabývat
oblastí daňového poradenství, což se odráží v trvale
velkém zájmu uchazečů.

Je potěšitelné, že o oblast právního vzdělávání mají
daňoví poradci značný zájem a že jim získané znalosti pomáhají při výkonu profese, což se v konečném důsledku odráží v jejich schopnosti poskytovat
skutečně komplexní servis svým klientům. Jedním
z cílů Komory je propojit své členy a vytvářet skutečné společenství daňových poradců,
jako jedinečnou skupinu daňových odborníků, kteří nejenom odborně poradí
svým klientům, ale mají i dobré kolegiální vztahy mezi sebou navzájem.
K tomu mimo jiné slouží i některé společenské a sportovní akce, které Komora pro svoje členy pořádá. Důležitá je
ale také prezentace Komory a profese
veřejnosti, a proto se celá oblast Public Relations stává v posledních letech
velkou výzvou. V roce 2014 Komora
zřídila proﬁl na sociálních sítích Facebook a Linkedln a intenzivně se zabývala přípravou nových webových stránek určených pro veřejnost. Všechny tyto
aktivity by měly pomoci zvyšovat povědomí o daňovém poradenství u veřejnosti.

V oblasti podpory daňových poradců lze aktivity
rozdělit do tří základních oblastí, ke kterým patří
publikační činnost, vzdělávání a podpora v oblasti
znalostí a informačních technologií. V oblasti publikační činnosti je základní aktivitou vydávání čtvrtletního časopisu Bulletin a jeho elektronické verze
e-Bulletin, který je distribuován především daňovým
poradcům. Časopis Bulletin je dále rozesílán na vybrané adresy zástupcům různých institucí a lze si
ho i předplatit. Kniha daňových zákonů a účetních
předpisů, která vychází dvakrát ročně, obsahuje aktuální znění zejména daňových zákonů a je stále oblíbenější pomůckou daňových poradců i veřejnosti.

Ve zprávě o činnosti naleznete řadu informací a statistik o tom, co vše se v životě Komory v roce 2014
odehrálo.
Uvedeny jsou i detailní informace o struktuře a počtu daňových poradců, složení orgánů Komory
(Prezidia, Dozorčí komise a Disciplinární komise)
a rovněž informace o dalších skupinách a osobách,
včetně členů Odborného kolegia, zkušebních komisařů nebo regionálních garantů vzdělávání, kteří
Komoře pomáhají v její činnosti a bez kterých by
Komora nemohla plnohodnotně fungovat.

Základním předpokladem kvalitní práce daňových
poradců je průběžné vzdělávání a udržování odborných znalostí daňových poradců na vysoké úrovni.
Kromě standardních opakovaných vzdělávacích
akcí, zaměřených na daňovou a související problematiku, byl v roce 2014 kladen velký důraz na doplnění znalostí daňových poradců v oblasti rekodiﬁkace občanského práva, tedy nového občanského
zákoníku, a zákona o obchodních korporacích.

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

STRUKTURA ORGÁNŮ KDP ČR

VALNÁ HROMADA

DOZORČÍ KOMISE

PREZIDIUM

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

ODBORNÉ KOLEGIUM

SEKCE

PRACOVNÍ SKUPINY
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PREZIDIUM

Prezident KDP ČR

Viceprezidentka KDP ČR

Ing. Martin Tuček

Ing. Petra Pospíšilová

Členové Prezidia

Ing. Alena Foukalová

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Ing. Marek Piech

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Náhradníci Prezidia
Ing. Alena Foukalová
(do 2. 2. 2014)
Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Mgr. Edita Ševcovicová

Ing. Petr Toman

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.

Ing. Petr Pakosta

Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky.
Vzhledem ke jmenování Mgr. Simony Hornochové
k 2. 2. 2014 do funkce náměstkyně ministra ﬁnancí,
postoupila na místo členky Prezidia k 3. 2. 2014 z pozice náhradníka Prezidia Ing. Alena Foukalová.
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ORGÁNY KDP ČR

DOZORČÍ KOMISE

Předseda DOK:

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

JUDr. Martin Kozák

Členové DOK:
Ing. Lubomír Černý
Ing. Tomáš Klíma
Ing. Vlastimil Sojka
Ing. Radka Šťastná, BA, MBA
Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem
Komory. Úkolem nezávislé Dozorčí komise je dohlížet
na naplňování usnesení Valné hromady, kontrolovat
činnost Prezidia a kanceláře Komory a dohlížet nad
řádným výkonem činnosti daňových poradců.
Základní náplní činnosti Dozorčí komise je projednávání stížností na daňové poradce a v případě, že dojde
k porušení jejich povinností stanovených zákonem
o daňovém poradenství, předání podnětu Disciplinární
komisi.
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Náhradníci DOK:
Ing. Jan Zeman
Ing. Tomáš Živný

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Předsedkyně DIK:

Zleva: Vladimír Přikryl, Jiřina Cetlová, Petr Hercog,
Dana Srbecká, Pavel Kočí, Karla Maderová Voltnerová,
Ladislav Bubniak, Jana Gablovičová, Anna Rydvalová,
Danuše Peková, Václav Dvořák, Jaroslava Pechová,
Jiří Teichmann, Jana Vlková, Roman Kytlica,
Jitka Štefanová

Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Členové DIK:
JUDr. Jiřina Cetlová
Ing. Václav Dvořák
Ing. Jana Gablovičová
Petr Hercog
Ing. Pavel Kočí
Ing. Roman Kytlica
Ing. Jaroslava Pechová
Ing. Danuše Peková
Ing. Vladimír Přikryl
Jitka Štefanová
Mgr. Jiří Teichmann
Ing. Jana Vlková

Disciplinární komise rozhoduje o uložení disciplinárního opatření v disciplinárním řízení vůči daňovým poradcům. Disciplinární komise je v konečném důsledku
zárukou toho, že v případě porušení zákona o daňovém poradenství bude daňovému poradci uložena odpovídající sankce.
V roce 2014 bylo v disciplinárním řízení projednáno
22 disciplinárních žalob. V 19 případech bylo rozhodnuto o uložení disciplinárního opatření. Nejčastěji ukládaným disciplinárním opatřením je peněžitá pokuta.

Náhradníci DIK:
Ing. Jiří Babovák
Ing. Ladislav Bubniak

-9-

Dana Srbecká
Anna Rydvalová

ORGÁNY KDP ČR

STÍŽNOSTI A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 2014

DOZORČÍ KOMISE
Stížnosti a podněty řešené v roce 2014

21

z toho:

18

Odložení věci
Disciplinární žaloba

3

DOZORČÍ KOMISE
Předběžná šetření z důvodu neplacení čl. příspěvku v roce 2014
z toho:

16
0

Odložení věci
Disciplinární žaloba
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16

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Disciplinární žaloby pro porušení povinnosti daňového poradce
řešené v roce 2014

6

z toho:

Zproštění žaloby

1

Uložení pokuty

3

Písemné napomenutí

0

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

1

Řízení zastaveno

1

V řízení

0

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Disciplinární žaloby pro neplacení členského příspěvku
z toho:

16

Zproštění žaloby

0

Uložení pokuty

9

Písemné napomenutí

3

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

3

Řízení zastaveno

1

V řízení

0
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KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
NA DAŇOVÉHO PORADCE
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KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NA DP

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY 2014

Průběh a obsah kvaliﬁkačních zkoušek je dán zákonem č. 523/1992 Sb. a Zkušebním řádem. Komora
organizuje kvaliﬁkační zkoušky dvakrát ročně. Zkouška se skládá ze dvou písemných a jedné ústní části.

Kvalifikační zkoušky JARO 2014

Písemné části kvaliﬁkačních zkoušek a opravy písemných prací se konaly již tradičně v brněnském hotelu
Voroněž ve dnech 8.–9. 4. 2014 a 7.–8. 10. 2014.
V jarním zkušebním období se prvního zkušebního
dne účastnilo 181 a druhého 179 uchazečů, z nichž
první den prospělo 26,5 % a druhý den 26,3 %.
V podzimním zkušebním období se obou zkušebních
dnů účastnilo téměř 250 uchazečů, z nichž první den
prospělo 20,6 % a druhý den 29,8 %.

Rozdávání obálek se zadáním písemné práce – v popředí
zkušební komisařky Jitka Danielová, Radka Laurincová

Úspěšnost uchazečů je odrazem náročnosti kvaliﬁkačních zkoušek. Po úspěšném složení zkoušek
má nový daňový poradce komplexní znalost daňové
i související problematiky, což je vynikajícím odrazovým můstkem k nastartování jeho profesní dráhy či
doporučením pro kteréhokoliv potenciálního zaměstnavatele.
Do práce zkušebních komisí se v roce 2014 zapojilo v rámci jarních a podzimních zkušebních termínů
téměř šest desítek (59) komisařů z řad daňových poradců a státních ﬁnančních orgánů.

Zahájení kvaliﬁkační zkoušky dne 9. 4. 2014

Celkový počet daňových poradců ke dni 31. 12. 2014
byl 4 547.

Průběh písemné části kvaliﬁkační zkoušky

Kvaliﬁkační zkoušky 2014
Počty uchazečů

Přihlásilo se

Zúčastnilo se

Prospělo

760

556

100
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Kvalifikační zkoušky PODZIM 2014

Zahájení kvaliﬁkační zkoušky dne 7. 10. 2014 v konferenčním
sále D hotelu Voroněž – zleva: Jan Molín, Taťana Hansliková,
Marie Velﬂová, Vlastimil Sojka, Zdeněk Bočánek, Pavel Fantyš,
Veronika Nováčková, Jaromír Papírník, Radek Neužil

Členky zkušební komise – zleva: Pěva Čouková, Jaroslava Dojivová Netíková,
Eva Váchová, Zuzana Rylová, Edita Ševcovicová

Porada zkušební komise pod vedením Zuzany Rylové

Zahájení kvaliﬁkační zkoušky dne 7. 10. 2014
zleva: Jana Skálová, Daniel Horad, Miroslav Mrázek

Opravy písemných prací – zleva: Taťana Hansliková, Zdeněk
Bočánek, Jana Poblová, Marie Velﬂová, Jana Vodičková, Eva
Váchová, Natálie Černíková, Miroslav Mrázek, Pěva Čouková

Průběh písemné části zkoušky v kongresovém sále ABC hotelu Voroněž
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KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NA DP

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ 2014

Předávání osvědčení JARO 2014

Závěrečné slovo za hudebního doprovodu Moravských
žesťů a slavnostní přípitek

Gratulace od prezidenta Komory
a slavnostní přípitek

Noví daňoví poradci s představiteli Komory
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Ve dnech 30. 5. a 28. 11. 2014 se v Rytířském sále
Nové radnice v Brně konalo předávání osvědčení novým daňovým poradcům.
Slavnostních aktů se osobně zúčastnili prezident
Komory Ing. Martin Tuček, viceprezidentka Komory
Ing. Petra Pospíšilová a tajemník Komory Ing. Radek
Neužil, LL.M.

Přebírání osvědčení

Předávání osvědčení PODZIM 2014

Noví daňoví poradci

Přebírání osvědčení

Noví daňoví poradci

Slavnostní přípitek s prezidentem Komory
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DAŇOVÍ PORADCI
A DAŇOVĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
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DP a DPS

DAŇOVÍ PORADCI

Celkový počet daňových poradců v jednotlivých letech

Rok

5 000
4 500
4 000

Celkový
počet DP

1993

487
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1 228

1995

1 863

1996
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1997
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1998
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1999
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2009
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2010
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2011

4 325

2012

4 411

2013
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2014

4 547
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2 000
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1 000
500
0
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Poměr daňových poradců mužů a žen k 31. 12. 2014

Počet
žen

2 507

54,14 %

Počet
mužů

2 040

44,86 %

Celkem

4 547

2 040 mužů
44,86 %

2 507 žen
55,14 %

ŽENY

MUŽI

100 %
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Počet daňových poradců v krajích k 31. 12. 2014
Kraj

Počet žen

Počet mužů

Celkem DP v krajích

Hlavní město Praha

805

605

1 410

Jihočeský

105

97

202

Jihomoravský

316

309

625

Karlovarský

34

29

63

Královéhradecký

79

90

169

Liberecký

109

71

180

Moravskoslezský

206

149

355

Olomoucký

115

81

196

Pardubický

55

56

111

Plzeňský

94

77

171

290

218

508

Ústecký

89

85

174

Vysočina

64

62

126

143

109

252

Středočeský

Zlínský

800
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DP a DPS

Počet daňových poradců podle věkových kategorií k 31. 12. 2014
Věková kategorie

Ženy

Muži

Počet DP

% zaokrouhleno

< 30 let

108

42

150

3

30–40 let

583

355

938

21

41–50 let

746

641

1 387

30

51–60 let

714

592

1 306

29

61–70 let

317

343

660

15

> 70 let

39

67

106

2

celkem

2 507

2 040

4 547

100

2%

3%

15 %

< 30 let
21 %

30–40 let
41–50 let
51–60 let

29 %

61–70 let
> 70 let
30 %

800

ŽENY

700

MUŽI

600
500
400
300
200
100
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Dosažené vzdělání daňových poradců k 31. 12. 2014
VŠ

SŠ

celkem

ženy

2 050

457

2 507

muži

1 842

198

2 040

celkem

3 892

655

4 547

85,6

14,4

100

%

14,4 %

85,6 %

vysokoškolské
středoškolské

ŽENY
2 500
2 000

2 050

MUŽI

1 842

1 500
1 000

457

500

198

0

středoškolské

vysokoškolské
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DP a DPS

Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2014
Důvod vyškrtnutí

Počet DP

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

3

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

4

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

24

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

13

Ukončení registrace hostujícího daňového poradce

2

Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2014

9%

46

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

7%
4%

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

28 %

§ 7 odst. 2 písm. c) zák. 523/92 Sb.
- písemná žádost
§ 7 odst. 2 písm. e) zák. 523/92 Sb.
- zemřel

52 %

Ukončení registrace hostujícího
daňového poradce
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DAŇOVĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2014

59

800
700

48
99

600
375

500

49

39
690

729

2012

2013

778

642

543

400
300
200
100
0

168

168

2008

2009

2010

2011

Celkový počet daňově poradenských
společností, které Komora evidovala
k 31. 12. 2014, činil 837.
V těchto společnostech působilo
1 519 daňových poradců.

Nárůst v jednotlivých letech

Stav k 31. 12. předchozího roku

Počet daňových poradců
v daňově poradenské
společnosti

2014

Daňově poradenské společnosti
s nejvyšším počtem daňových
poradců - k 31. 12. 2014

Počet
společností
k 31. 12. 2014

Počet DP

1

625

1

KPMG Česká republika, s.r.o.

73

2

128

2

Deloitte Advisory, s.r.o.

55

3

39

3

Ernst & Young, s.r.o.

55

4

15

5

6

4

PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o.

29

6

1

5

BDO Tax, s.r.o.

28

7

5

6

TPA Horwath Tax, s.r.o.

25

8

2

7

Mazars, s.r.o.

18

9

2

8

Fučík & partneři, s.r.o.

15

10

2

9

Rödl & Partner, k.s.

14

11

10

PROXY, a.s.

13

více než 10
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VÝZNAMNÉ AKCE
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VÝZNAMNÉ AKCE

VALNÁ HROMADA KDP ČR

Zaplněný Velký sál v Paláci Žofín

Nejvyšším orgánem Komory je Valná hromada, které se má
právo zúčastnit každý daňový poradce.
22. řádná Valná hromada Komory se konala 17. 10. 2014
v Praze v Paláci Žofín a zúčastnilo se jí 532 fyzicky přítomných daňových poradců. Zplnomocnění na některého z kolegů odevzdalo 599 daňových poradců. Valná hromada mimo
jiné také zvolila nové členy Dozorčí komise a Disciplinární komise.
Prezence

Řídicí komise VH, zleva: Petr Toman,
Michal Frankl, Petra Pospíšilová

Roman Landgráf, daňový poradce
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Simona Hornochová,
náměstkyně ministra ﬁnancí

PLES KDP ČR

Večer po konání Valné hromady, dne 17. 10. 2014, se
v prostorách Paláce Žofín v Praze konal tradiční ples
Komory daňových poradců.

Ve Velkém sále hostům hrál orchestr Moondanceorchestra Martina Kumžáka, v Malém sále skupina Night
& Day Band a v Rytířském sále proběhla degustace moravských vín za doprovodu cimbálové muziky Klaret.

Zaplněný taneční parket ve Velkém sále

Velký sál
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VZDĚLÁVÁNÍ

TŘI VĚŽIČKY

Ve dnech 8.–10. ledna 2014 se konal poprvé nový
typ semináře, který se zaměřil na novinky a poslední
legislativní vývoj ve vybraných daňových oblastech
a v účetnictví. Problematiku představili odborníci
z praxe i akademické sféry, kteří se daným tématům
věnují do hloubky.
V rámci každého bloku se k danému tématu uskutečnila odborná diskuse s přednášejícím. Pro účastníky
byl připraven také neformální program po skončení
každého dne.

Jiří Nesrovnal

Jana Tepperová

Účastníci školení

Účastníci školení

Průběh semináře

Jana Skálová
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ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM

V termínu 15. –16. dubna 2014 se v Brně v hotelu Continental konal VII. ročník společné konference Komory
daňových poradců ČR a Slovenské komory daňových
poradcov se zaměřením na české a slovenské daňové právo.
V úvodu konference k problematice Aktuální stav
a vývoj daňové legislativy vystoupily Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra ﬁnancí ČR,
Ing. Daniela Klučková, generální ředitelka daňové
a celní sekce Ministerstva ﬁnancí SR, Ing. Dana Meager, viceprezidentka ﬁnanční správy SR.

Následovala prezentace témat z pohledu českého
a slovenského daňového práva daňovými poradci
pořádajících komor a rovněž zástupci státní správy.
Vystoupení byla komentována soudci Nejvyššího
správního soudu ČR a Nejvyššího soudu SR v následné diskusi.
Témata prvního dne byla zaměřena na oblast daně
z příjmů, druhý den pak navázala témata z oblasti
daně z přidané hodnoty.

Zleva: Dana Meager, viceprezidentka ﬁnanční správy SR, Daniela Klučková, generální
ředitelka sekce daňové a celní Ministerstva ﬁnancí SR, Milan Chovan, prezident SKDP,
Martin Tuček, prezident KDP ČR, Simona Hornochová, náměstkyně ministra ﬁnancí ČR

Martin Tuček, prezident Komory,
zahájil konferenci CZ-SK fórum 2014

Radek Neužil, tajemník Komory,
a Simona Hornochová,
náměstkyně ministra ﬁnancí ČR

Sál v Hotelu Continental, v popředí Lucián Brabec, tajemník SKDP
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VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ KDP ČR, NSS A GFŘ

Také v roce 2014 pořádala Komora oblíbený diskusní seminář za účasti předních představitelů pořádajících institucí - prezidenta KDP ČR Ing. Martina Tučka,
předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa
Baxy, náměstkyně ministra ﬁnancí Mgr. Simony Hornochové a generálního ředitele Generálního ﬁnančního ředitelství Ing. Martina Janečka.
V úvodu semináře předseda Nejvyššího správního
soudu JUDr. Josef Baxa zdůraznil, že i přes různé pozice účastníků a institucí, které zastupují, je důležité
komunikovat a naslouchat vzájemným argumentům.
Jedině tak lze dojít ke společnému chápání problematiky v oblasti daňového práva.
Motto semináře: Daně ve světle aktuálních změn
a novinek především v oblasti soukromého práva
a aktuální judikatury.
Seminář se konal 4. listopadu na půdě Nejvyššího
správního soudu.

Zleva: Martin Tuček, prezident KDP ČR, a Martin Janeček,
generální ředitel GFŘ

Sál Nejvyššího správního soudu

Zleva: Josef Baxa, Jiří Nesrovnal,
Ilona Součková

Zleva: Zuzana Rylová, Simona Hornochová, Petra Pospíšilová, Martin Tuček,
Martin Janeček
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PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity pořádala
vzdělávací program „Právní vzdělávání pro poradenství“. Cílem bylo doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.
Cyklus 18 seminářů vychází ze 7 modulů a koná se
v průběhu dvou let.
• Teorie práva
• Občanské právo
• Obchodní právo

Učebna Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

• Pracovní právo
• Trestní právo
• Správní a ﬁnanční právo
• Mezinárodní a evropské právo
Celého cyklu se účastnilo 80 posluchačů z řad daňových poradců a jejich spolupracovníků. Celkem
36 účastníků pak úspěšně zpracovalo závěrečnou
práci a obdrželi tak osvědčení o absolvování právního vzdělávání, které vydala Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Zleva: Miloš Večeřa, Naděžda Rozehnalová, Radek Neužil,
Jana Lautrbachová, Vít Šelešovský

Učebna Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
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VZDĚLÁVÁNÍ

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

I v roce 2014 se KDP ČR ve vzdělávání zaměřila na nový občanský zákoník, který začal platit od
1. ledna 2014, a uspořádala 13 seminářů spojených
s tímto tématem.
Přesah znalostí daňových poradců do oblastí obecného práva považuje Komora za velmi důležitý a snaží se své členy podporovat v tom, aby si svou kvaliﬁkaci daňového specialisty udržovali i v právních
znalostech.

• Vztahy soukromého a veřejného práva
• Majetkové daně po rekodiﬁkaci soukromého práva
• Závazkové vztahy, vybrané smluvní typy
• Zákon o obchodních korporacích
• Vybrané praktické problémy z nové úpravy
obchodních korporací
• Závazkové právo
• Nájemní vztahy a jiná užití cizí věci v NOZ,
včetně daňových dopadů
• Dopady nového soukromého práva do oblasti
poskytování daňového poradenství
• Věc, součást věci, příslušenství, vlastnictví
a spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
• Podílové vlastnictví a společné jmění
manželů v NOZ

Petr Bezouška – Dopady NOZ do oblasti poskytování
daňového poradenství, seminář v Praze

Petr Bezouška – Dopady NOZ do oblasti poskytování daňového poradenství, seminář v Olomouci
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TRADIČNÍ SEMINÁŘE V NYMBURKU A V PRAZE

Jako každý rok se uskutečnily tradiční semináře ve
Sportovním centru v Nymburku a také v Praze v hotelu Olšanka. Celkem se pěti seminářů zúčastnilo asi
900 zájemců.
Přednášejícími byli především zástupci státní správy
a to jak z ministerstva ﬁnancí, tak z ﬁnanční správy.
Hlavní témata byla: daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, daňový řád, trestní odpovědnost daňových poradců, sociální a zdravotní pojištění, zákoník práce
a také otázky týkající se profese.
V Nymburku nechybělo ani tradiční večerní posezení
při živé hudbě a bohaté sportovní a relaxační vyžití.

Seminář v Nymburku

Seminář v Nymburku

Seminář v Praze

Seminář v Praze
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VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Vzdělávání pro veřejnost je zaměřeno na přípravu
ke kvaliﬁkační zkoušce. I přes svoje původní zaměření na konečnou přípravu ke kvaliﬁkační zkoušce jsou kurzy v poslední době stále více oblíbené
i u některých daňových poradců, řady jejich spolupracovníků a zaměstnanců a 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 a které má mimo jiné akreditaci MŠMT.
Daňová abeceda zahrnuje komplexní výuku v oblasti
daňové a účetní legislativy v základní úrovni znalostí.
Její oblíbenost plyne zejména z komplexnosti přednášené problematiky.

Přípravné kurzy Brno

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 s titulem
Daňový specialista.

Přípravné kurzy Praha – Teorie DPFO, Ilona Součková

Přípravné kurzy Brno – Daňový řád,
Naděžda Vrbková

Přípravné kurzy Praha

Přípravné kurzy Brno – Teorie DPH,
Ivana Langerová
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KLUBOVÁ SETKÁNÍ

Klubová setkání se konají v různých regionech České
republiky a jsou organizována v plné režii Komory.
Naší snahou je zajistit členské základně efektivní přísun a výměnu informací tak, aby nebylo nutné vždy
utrácet drahocenný čas na cestování.
V roce 2014 se uskutečnilo 126 klubových setkání.
Stále stoupající účast i obliba akcí v regionech svědčí také o kvalitě zvaných lektorů i garanty správně
volených tématech.

Foto ze setkání garantů 12. 2. 2014

Daňoví poradci nemusí navštěvovat pouze setkání,
která se konají přímo v jejich regionu, ale mohou zavítat také do regionů ostatních a rozšiřovat tak své
znalosti i o témata, která je rovněž zajímají, jen jsou
nabízena jinde.

Garant Jiří Nesrovnal, lektor Petr Bezouška
– Klub jihomoravského regionu

Seznam aktivních garantů v regionech
a počty registrovaných daňových poradců:

Nárůst účasti v letech 2010 až 2014

Město

Garant

Počet
DP

Praha

Ing. Jiří Nekovář

2 041

Brno

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

816

Ing. Dagmar Beránková

480

Frýdek Místek

Ludmila Lea Matoušková

422

Hradec Králové

Bc. Martin Vycpálek

412

Ing. Radek Bílý

367

Ing. Miroslav Konečný

343

Olomouc

Ing. Pěva Čouková

298

Holešov

Ing. Tomáš Šimčík

276

Liberec

Lenka Raginová

264

České Budějovice

Jiřina Liláková

246

Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Dušek

244

Teplice

Ing. Jana Müllerová

195

Karlovy Vary

Bc. Blanka Marková

173

Ing. Petr Lunga

106

Ostrava

Plzeň
Zlín

Hodonín
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VZDĚLÁVÁNÍ

KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kontinuální profesní vzdělávání (KPV) je dobrovolný,
liberální systém, který vychází především ze zákona
523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, ze
Stanov KDP ČR, Etického kodexu KDP ČR a Etického
kodexu CFE. Trvalé vzdělávání je nedílnou součástí
výkonu profese a jednou z garancí vysokého profesního standardu služeb daňových poradců.

Systém KPV rozlišuje tři základní oblasti vzdělávání:
a) profesní vzdělávání v problematice daní, účetnictví a práva (přednášky, semináře, konference);
b) odborná činnost v problematice daní, účetnictví, práva a problematice týkající se výkonu profese
daňového poradce (lektorská a publikační činnost,
účast na odborných pracovních skupinách KDP ČR);
c) osobní rozvoj zaměřený na vzdělávání v dalších
oblastech, které mají nepřímý dopad na výkon profese daňového poradce.
Jedná se například o problematiku praktického managementu, jazykové vzdělávání, počítačový a SW
rozvoj, prezentační a komunikační dovednosti apod.
V roce 2014 bylo ke KPV přihlášeno 908 daňových
poradců. Každý rok je všem přihlášeným daňovým
poradcům, kteří splní minimální požadovaný počet
hodin vzdělávání (45 hodin/rok), vystaveno potvrzení
o splnění hodinové dotace v systému KPV KDP ČR
za konkrétní rok. Dále je jim také vystavováno Osvědčení po pěti letech nepřetržitého kontinuálního vzdělávání při každoročním splnění doporučené hodinové
dotace.
Plnění KPV je také publikováno v seznamu daňových
poradců, který je k dispozici na webu Komory.

daňový poradce
0000

RADA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Koncepci vzdělávání Komory daňových poradců zaštiťuje Rada pro vzdělávání. Jejím úkolem je koordinovat formáty a témata školení organizovaných Komorou pro daňové poradce. Z hlediska obsahu školení se
Rada věnovala dokončení projektu komplexního vzdělávání k novému občanskému zákoníku.

Velký důraz kladla i na podporu kvalitního regionálního vzdělávání tak, aby bylo přístupné pro daňové
poradce v místě jejich výkonu profese.
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Ing. Petr Toman
Ing. Radek Neužil, LL.M.
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JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Komora v roce 2014 zajišťovala různé typy kurzů odborné angličtiny a další doprovodné aktivity. Snahou
bylo podat pomocnou ruku těm, kdo mají ambici pravidelně poskytovat své služby anglicky hovořící klientele. Základem byly dlouhodobé kurzy angličtiny. Ty
pak doplňovaly dva základní dvoudenní kurzy angličtiny a pravidelné zveřejňování cvičných odborných
anglických článků s poslechem.
Účastníci kurzu pak měli jedinečnou příležitost účastnit se studijní návštěvy na partnerské komoře v Londýně - The Chartered Institute of Taxation CIOT.
Přednáška v sídle CIOT

Přednášející zleva: Peter Fanning, tajemník CIOT,
a Patrick Stevens, ředitel daňové politiky CIOT

Patrick Stevens, ředitel daňové politiky CIOT

Přednáška v sídle CIOT

Skupinová fotka účastníků před sídlem CIOT
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2014

ODBORNÉ KOLEGIUM
A LEGISLATIVA
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ODBORNÉ KOLEGIUM

PORADNÍ ORGÁN

Základní oporu v odborné činnosti má Komora v Odborném kolegiu, které zřídilo Prezidium jako svůj poradní orgán.
Práce kolegia je založena na činnosti sekcí pro jednotlivé odborné oblasti a doplňují ji pracovní skupiny
pro jednotlivé dílčí oblasti potřeb.

Základní náplní práce sekcí a pracovních skupin je
diskuse a zpracování připomínek k navrhované legislativě, ke které se Komora vyjadřuje v rámci připomínkových řízení. Důležitá je také příprava podkladů
k jednání s ﬁnanční správou, které probíhá hlavně
prostřednictvím koordinačního výboru.

K 31. 12. 2014 byly jednotlivé sekce
vedeny těmito daňovými poradci:

K 31. 12. 2014 byly jednotlivé pracovní skupiny
vedeny těmito daňovými poradci:

Vedoucí Sekce daň z nemovitostí, dědická,
darovací, z převodu nemovitostí:
Ing. Zdeněk Krůček, CSc.

Vedoucí Pracovní skupiny pro insolvenci:
Ing. Helena Horová

Vedoucí Sekce daň z přidané hodnoty:
Ing. Stanislav Kryl

Vedoucí Pracovní skupiny k přípravě nových
webových stránek KDP ČR:
Ing. Jaroslav Zlatohlávek

Vedoucí Sekce daň z příjmů fyzických osob:
JUDr. Daniel Krempa

Vedoucí Diskusní skupiny malého podnikání:
Bc. Blanka Marková

Vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob:
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Počty členů v sekcích a pracovních skupinách

Vedoucí Sekce mezinárodní zdanění a clo:
Mgr. Ing. Martin Houska, Ph.D.

Sekce daň z nemovitostí, dědická,
darovací, z převodu nemovitostí
Sekce daň z přidané hodnoty

Vedoucí Sekce neziskové organizace:
Ing. Jaromír Adamec

Sekce daň z příjmů fyzických osob
Sekce daň z příjmů právnických osob

Vedoucí Sekce spotřební a ekologické daně:
Ing. Ivo Šulc
Vedoucí Sekce správa daní a poplatků:
Ing. Tomáš Hajdušek
Vedoucí Sekce účetnictví:
Ing. Zdeněk Urban
Vedoucí Sekce pro otázky profese
daňového poradce:
Mgr. Michal Frankl
Vedoucí Sekce pro informační technologie:
MVDr. Milan Vodička
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116
90
143

Sekce mezinárodní zdanění a clo

96

Sekce neziskové organizace

39

Sekce spotřební a ekologické daně

16

Sekce správa daní a poplatků

78

Sekce účetnictví

67

Sekce pro otázky profese
daňového poradce

32

Sekce pro informační technologie

8

Sekce pro profesní pojištění

8

Pracovní skupina pro isolvenci

Vedoucí Sekce pro profesní pojištění:
Ing. Alena Foukalová

13

12

Pracovní skupina k přípravě nových
webových stránek

6

Diskusní skupina malého podnikání

25

KOORDINAČNÍ VÝBOR

Koordinační výbor, ustanovený v roce 1993, každý měsíc projednává výkladové problémy daňové a účetní
legislativy. Práce výboru se účastní zejména zástupci
Komory a Generálního ﬁnančního ředitelství.

Výsledky se pravidelně publikují na webu a jsou důležitým vodítkem při uplatňování ustanovení daňových
zákonů, která jsou ve výkladu sporná nebo nejednoznačná.

Stav příspěvků pro Koordinační výbor za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Příspěvky od daňových poradců evidované na Komoře

23

Příspěvky předložené na KV

22

Uzavřené příspěvky

21

Neuzavřené příspěvky

1

Nepředložené příspěvky na KV

1

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.
Na základě rozhodnutí Vlády ČR z prosince 2014 se
Komora s účinností od 1. 1. 2015 stala připomínkovým místem v rámci meziresortních připomínkových
řízení v oblasti právní regulace nebo oblasti působnosti Komory.
O tento statut Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usilovala a vedla na jeho podporu a získání
řadu jednání, která se nakonec ukázala jako úspěšná. Zařazením Komory mezi povinná připomínková
místa se zvýší význam připomínek Komory a tím i její
prestiž.

Připomínky Komory jsou zaměřeny odborně tak, aby
právní normy byly jednoznačné, srozumitelné, jednoduše 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 2014 obdržela Komora v rámci vnějšího připomínkového řízení více než 30 legislativní předpisů. Převážná většina z nich byla v gesci Ministerstva ﬁnancí,
Komora však spolupracovala také s Ministerstvem
spravedlnosti a Generálním ﬁnančním ředitelstvím.
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NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA

Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce
k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při
rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a ﬁnancování.

Zakládající členové:
Komora auditorů České republiky
Komora daňových poradců České republiky
Svaz účetních
Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou
ﬁnancí a účetnictví

Národní účetní rada v roce 2014 slavila 15. výročí
svého založení. U této příležitosti pořádala společenské setkání za účasti 66 zástupců členských
organizací a pozvaných hostů, které se uskutečnilo
28. dubna 2014 v Senátu Parlamentu ČR, v Hlavním
sále Valdštejnského paláce.
Odborný program byl sestaven z odborných příspěvků nejvyšších představitelů všech čtyř členských organizací.

Vpředu zprava: Edita Ševcovicová

Zleva: Radek Neužil, Petr Bratský - senátor za ODS, Jana Pilátová, Ladislav Mejzlík, Petr Šobotník, Martin Tuček, Lukáš
Wagenknecht - I. náměstek ministra, Simona Hornochová,
náměstkyně ministra ﬁnancí pro daně a cla
Zprava: Simona Hornochová, Lukáš Wagenknecht,
Martin Tuček

Martin Tuček, prezident KDP ČR

Vpředu zprava: Jiří Škampa, Jiří Nekovář
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Vencovského aula

Ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické proběhl za účasti náměstkyně ministra ﬁnancí Mgr. Simony Hornochové 5. ročník odborného semináře Národní účetní rady zaměřeného na aktuální problémy
účetnictví, daní a auditu.
Paní náměstkyně se ve svém příspěvku zaměřila
na obecné tendence v účetnictví, transpozici účetní
směrnice EU a výhledy v oblastech účetnictví, daní
a auditu do budoucna.
Setkání se účastnili zástupci všech dotčených profesí,

Sinona Hornochová, náměstkyně ministra
ﬁnancí pro daně a cla

tj. daňoví poradci, auditoři, účetní, zástupci ﬁnanční
správy a Ministerstva ﬁnancí ČR a také mnoho studentů ekonomických vysokých škol. Celkový počet
účastníků byl 372 osob.
Komora organizačně zabezpečovala obě výše uvedené akce a napomohla tím ke zdárnému průběhu
a spokojenosti účastníků.

V popředí zleva: Martin Tuček, Edita Ševcovicová, Jana Skálová
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DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU

Soutěž „Daňař & daňová ﬁrma roku“ je jediná soutěž
tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat
nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější pracoviště ﬁnančních úřadů nebo
vybrat oblasti, které nás trápí v daních (tzv. daňový
citron).
Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora/lektorky v oblasti
daní nebo daňové kanceláře snů. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2010. V roce 2014 se Komora
stala partnerem této soutěže.

Druhý zleva: Jan Knížek, osobnost roku za daňovou sféru,
a Martin Tuček, prezident KDP ČR

Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2014 se uskutečnilo 24. ledna 2014. Více informací lze nalézt na
stránkách soutěže www.danarroku.cz.

S mikrofonem Rostislav Kuneš, zástupce společnosti
TPA Horwath, nejžádanější zaměstnavatel v daních

S mikrofonem Jiří Nesrovnal, daňová osobnost roku
za komerční sféru

Zástupci deseti nejvstřícnějších ﬁnančních úřadů

Jana Skálová, největší daňová hvězda,
a Pavel Bobek, člen poroty
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SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ PREZIDIÍ KDP ČR A SKDP

Tradiční společné zasedání proběhlo dne 5. 5. 2014
v Brně v hotelu Maximus Resort. V rámci jednání došlo k výměně aktuálních informací o vývoji daňové
legislativy a profesní regulaci v obou zemích.
Na Slovensku platí od 1. 1. 2014 novelizovaný zákon
o daňovém poradenství. Cílem novely bylo sladit zákon s regulací Evropské unie. Další změny se týkaly
povinného vzdělávání a předpisů ohledně právnických osob.
Diskutována byla i témata týkající se práce odborných sekcí, vzdělávání, forem výkonu daňového poradenství a mlčenlivosti daňových poradců.

Společné zasedání Prezidií KDP ČR a SKDP

Společné zasedání Prezidií KDP ČR a SKDP

Doprovodný program zasedání
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VYSOKÉ ŠKOLY

V rámci realizace PR strategie, která se mimo jiné zaměřuje i na komunikaci se studenty s cílem zvýšení
povědomí o profesi daňového poradce, se zástupci
Komory daňových poradců začátkem roku 2014 setkali v Praze a v Brně s představiteli vybraných českých veřejných vysokých škol, konkrétně:
Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
– Ekonomické fakulty

Byly prodiskutovány možnosti systematické spolupráce ve formě pravidelného představení profese
studentům, podpory studentů v rámci vybraných aktivit, přiblížení studentů praxi nebo možnosti účasti
studentů na vybraných akcích Komory. Očekávání
Komory spočívá především v tom, že dojde k lepší
informovanosti o profesi, a to ať už na straně budoucích daňových poradců, nebo budoucích uživatelů
jejich služeb.

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
– Ekonomické fakulty
Masarykovy univerzity
– Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity
– Právnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
– Provozně ekonomické fakulty

Zleva: Marie Karfíková, Zita Drábková, Martina Černíková,
Alena Vančurová, Petr Dvořák

Technické univerzity v Liberci
– Ekonomické fakulty
Univerzity Karlovy
– Právnické fakulty
Vysoké školy ekonomické v Praze
– Fakulty ﬁnancí a účetnictví

Zleva: Aleš Gerloch, Marie Karfíková

Vysokého učení technického v Brně
– Fakulty podnikatelské

Zleva: Petra Pospíšilová, Martin Tuček, Edita Ševcovicová,
Radek Neužil

Zleva: Jana Hakalová, Yvetta Pšenková, Martin Tuček

Zleva: Petr Mrkývka, Naděžda Rozehnalová, Stanislav Škapa
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ PROFESNÍCH KOMOR ZE ZÁKONA

Každoroční vánoční setkání představitelů profesních
komor ze zákona a jejich zástupců se uskutečnilo
3. 12. 2014. Setkání tentokrát organizovala Česká lékařská komora.
Přítomní zhodnotili rok 2014 z pohledu příslušné komory, diskutovali a informovali o legislativních změnách v jednotlivých komorách, které byly v tomto
roce připraveny nebo schváleny.
Ve snaze vytvořit lepší právní prostředí pro fungování profesních samospráv vzniklo na tomto setkání
Prohlášení prezidentů profesních komor, které bylo
zasláno na Úřad vlády ČR.

Profesní komory mají zájem co nejlépe spolupracovat
se státem i s místními samosprávami. Profesní samosprávy disponují obrovským odborným potenciálem a není jejich chybou, že stát a místní samosprávy
jejich odborné možnosti plně nevyužívají.
Prezidenti profesních komor odmítají veškeré politické
snahy o omezování autonomie profesních samospráv,
o vměšování se do jejich vnitřní činnosti a oslabování
jejich kompetencí. Prezidenti profesních komor naopak tímto vyzývají politickou reprezentaci ČR, aby se
snažila vytvořit lepší právní prostředí pro fungování
profesních samospráv. Prvním vstřícným krokem ze
strany státu by mohlo být začlenění profesních komor
zřizovaných zákonem mezi povinná připomínková
místa v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Prohlášení prezidentů profesních komor:
Zákonem zřizované a na státu nezávislé profesní samosprávy jsou nedílnou součástí demokratické společnosti.

V Praze dne 3. 12. 2014

JUDr. Martin Vychopeň – Česká advokátní komora
Profesní komory v první řadě vedou registr osob vykonávajících dané svobodné povolání a jsou pro občany
garantem jejich řádné kvaliﬁkace. Komory rovněž potvrzují, že daný profesionál splňuje odborné podmínky
pro výkon svobodného povolání.
Komory organizují a většinou i garantují celoživotní
vzdělávání a vykonávají profesní dozor a disciplinární
pravomoc vůči všem příslušníkům daného svobodného povolání.
V prvé řadě přitom dbají na odbornost a etiku výkonu
povolání. Komory však zároveň také hájí profesní zájmy
osob vykonávajících dané svobodné povolání tak, aby
tito profesionálové mohli své povolání vykonávat co
nejlépe.
Všechny tyto úkoly na základě povinného členství
nebo povinné registrace všech příslušníků daného povolání komorou plní profesní samosprávy lépe, kvaliﬁkovaněji a efektivněji než státní úředníci. Činí tak navíc
bez ﬁnančních nároků vůči státu, neboť jejich činnost
ﬁnancují svými příspěvky příslušníci dané profese.
Demokratický stát by měl tuto autonomii profesních
samospráv respektovat.

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – Česká komora
architektů
Irena Liškařová – Komora auditorů České republiky
Ing. Martin Tuček – Komora daňových poradců ČR
Ing. Pavel Křeček – Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. František Kania – Komora patentových zástupců
České republiky
PharmDr. Lubomír Chudoba – Česká lékárnická
komora
MUDr. Pavel Chrz – Česká stomatologická komora
Mgr. David Koncz – Exekutorská komora ČR
MVDr. Karel Daniel – Komora veterinárních lékařů
České republiky
JUDr. Martin Foukal – Notářská komora ČR
Ing. Vladimír Vácha – Komora soudních znalců ČR
MUDr. Milan Kubek – Česká lékařská komora
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

BULLETIN

Základním periodikem a současně komunikačním
nástrojem Komory vůči svým členům a nově 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.

Obálka Bulletinu 1/2014

Obálka Bulletinu 2/2014

Obálka Bulletinu 3/2014

Obálka Bulletinu 4/2014
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Redakční rada pracovala
v roce 2014 ve složení:
Ing. Miroslav Mrázek
JUDr. Petra Nováková, Ph.D.
Ing. Lucie Rytířová
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Ing. Jana Tepperová, Ph.D.

SBORNÍK PŘÍKLADŮ

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 tak mohou ověřit, zda
všechny postupy uvedené v příkladech 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.

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.
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PUBLIC RELATIONS

Jednou z prioritních činností Komory je i oblast komunikace s veřejností. Propagace profese tvoří nedílnou součást podpory daňových poradců a přispívá
k prohloubení povědomí veřejnosti o profesi daňového poradenství.
Například role Komory daňových poradců ČR při tvorbě legislativy a schopnosti kvaliﬁkovaně komentovat
a oponovat návrhy nových zákonů z hlediska jejich
odborné kvality je oblast, která není veřejně příliš
známá, a Komora chce tuto situaci změnit.
Stejně tak opakované zdůrazňování jedinečnosti
profese daňových poradců, jejich odborných kvalit
a záruk, které mohou klientům nabídnout, je něco, co
chce Komora zdůraznit a dostat do povědomí současných i potenciálních klientů daňových poradců.

Aktivity v oblasti PR:
• publikování tiskových zpráv Komory
• zveřejnění nových propagačních videí na YouTube
• založení proﬁlů na sociálních sítích Facebook
a LinkedIn
• pořádání setkání se studenty ekonomických
a právních oborů na přednáškách o daňovém
poradenství
• úspěšné dokončení testování nových webových
stránek pro veřejnost v prosinci 2014
a jejich spuštění 1. 1. 2015

INZERCE

Zkušenosti daňových poradců v oblasti elektronické
komunikace byly propagovány prostřednictvím inzerce v publikaci „Data, daně digitálně, aneb ajťákem
proti své vůli“.
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TISKOVÉ ZPRÁVY

V průběhu roku 2014 vydala Komora
tyto tiskové zprávy:

• Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci vrácení
základní slevy na poplatníka pracujícím
důchodcům (31. 7. 2014)

• Nová náměstkyně ministra ﬁnancí Simona
Hornochová přichází z Prezidia Komory daňových
poradců ČR (3. 2. 2014)

• 22. řádná valná hromada Komory daňových
poradců ČR (17. 10. 2014)
• Soutěž Daňař a daňová ﬁrma roku 2014
(13. 11. 2014)

• Zefektivnění výběru daní v ČR je i otázkou oddělení
poctivých daňových subjektů od těch rizikových
(16. 4. 2014)

• Priority evropských daňových poradců pro
politiku EU v letech 2014–2019 (14. 10. 2014)

• Prezident KDP ČR dnes jmenoval čtyřicet dva
nových daňových poradců (30. 5. 2014)

• Stanovisko KDP ČR k návrhu zákona
o prokazování původu majetku (15. 12. 2014)

TISKOVÁ KONFERENCE

V rámci VII. ročníku dvoudenní konference Československé fórum 2014 se uskutečnila tisková konference.
Hlavními tématy konference bylo omezení přesouvání daňových základů do zahraničí, elektronizace
daňové správy a analýza získaných informací pro
včasné určení rizikového chování daňových subjektů. Na základě upozornění daňových poradců se ale
také debatovalo o probíhající diskusi o snaze vrátit
do sněmovny zákon, který by plošně postihoval přípravu krácení daně jako trestný čin.
Tiskové konference se zúčastnil prezident KDP ČR
Ing. Martin Tuček, náměstkyně ministra ﬁnancí
Mgr. Simona Hornochová a viceprezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová.

Tisková konference v Hotelu Continental
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LINKEDIN

Na stránkách LinkedIn cílila Komora do segmentu daňových poradců a jejich klientů. K datu 31. 12. 2014
měla celkem 118 osob, které chtěly sdílet obsah stránek Komory. V rámci této sociální sítě byly zřízeny
dvě diskusní skupiny:
1/ Otevřená skupina s názvem Komora daňových poradců České republiky – jejím členem může být kdokoliv. V rámci této skupiny jsou všechny příspěvky,
diskuse a komentáře dostupné a sdílené veřejností,
která se k jednotlivým tématům může volně vyjadřovat, předkládat diskusní náměty a vkládat vlastní
komentáře.

2/ Uzavřená skupina s názvem Daňoví poradci – do
této skupiny jsou zapojeni pouze daňoví poradci zapsaní v seznamu DP a informace z ní jsou nadále viditelné pouze pro registrované uživatele.
V rámci této skupiny bychom rádi rozvíjeli diskuse
k tématům, která se týkají například profesních nebo
daňových otázek, a otevřeli tak další prostor pro komunikaci daňových poradců s Komorou i mezi sebou
navzájem.
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FACEBOOK

V září 2014 byl zřízen proﬁl Komory na Facebooku.
Formou aktualit jsou zde zveřejňovány novinky v oblasti daňového poradenství, související legislativa,
nabídka akcí Komory, kterých se může zúčastnit
i veřejnost, informace o kvaliﬁkačních zkouškách na
daňové poradce, sdílení aktuálních novinek souvisejících s činností Komory, popř. další informace.
Facebook je zacílen nejen na daňové poradce, ale
i na veřejnost. Od září do konce roku měl Facebook
Komory 473 fanoušků.

YOUTUBE

• Tisková konference Komory
daňových poradců ČR
15. 4. 2014
• Daňový poradce šetří Váš čas
a peníze – zkrácená verze
• Daňový poradce šetří Váš čas
a peníze – plná verze
• Písemná část zkoušky na
daňového poradce
• Slavnostní předávání
osvědčení novým daňovým
poradcům
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PREZENTACE KOMORY NA VEŘEJNOSTI

ODEZVY V MÉDIÍCH
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

CFE TAX FORUM

Dne 27. března 2014 pořádala CFE již tradiční CFE
Forum, mezinárodní konferenci v Bruselu, na téma
„Policies for a Sustainable Tax Future“.

Zleva: Stephan Schulmeister, Petra Pospíšilová,
Daniela Doležalová, Manfred Bergmann

JIHOKOREJSKÝ PREZIDENT DAŇOVÝCH
PORADCŮ V PRAZE

Prezident Komory daňových poradců Jižní Koreje
Chung Ku Chung se 17. 7. 2014 v Praze sešel s prezidentem KDP ČR Ing. Martinem Tučkem a prezidentem CFE Ing. Jiřím Nekovářem.

Hlavním tématem byla vzájemná výměna informací o postavení daňových poradců, přičemž systém
obou zemí je založen na obdobné zákonné úpravě vycházející z německé předlohy. Korejská komora má
padesátiletou historii a 11 000 členů zastřešujících
fyzické i právnické osoby.
Mezi jiným byla korejským kolegům potvrzena podpora při navázání spolupráce mezi daňovými poradci
obou zemí.
Jednání se za Korean Association of Certiﬁed Public
Tax Accountants (KACPTA) dále zúčastnili Ko Junho,
Manager for International Affairs, a Kim Woong Hee,
Manager for Research and Planning. Za KDP se zúčastnili ČR Ing. Petra Pospíšilová, viceprezidentka
Komory, a Ing. Radek Neužil, tajemník Komory.

Účastníci setkání
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VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ CFE

V roce 2014 proběhlo jednání Valné hromady a zasedání všech ostatních orgánů CFE v září v Amsterodamu. Kromě výměny zkušeností mezi daňovými
poradci je základním posláním CFE vytvářet odborné
názory a komentovat návrhy a iniciativy Evropské komise a dalších mezinárodních organizací.

V reakci na globální iniciativy ﬁnančních správ a zvýšení tlaku na efektivitu výběru daní se CFE spojilo
s dalšími organizacemi, které zastřešují daňové poradce v Asii, Austrálii, Africe a severní Americe, a založilo s nimi Globální fórum pro spolupráci daňových
poradců - CFE TAX FORUM.

Martin Tuček a Leonid Rubanenko z ukrajinské komory

V popředí: Dariusz Michał Malinowski,
viceprezident polské komory

Peter Fanning (GB), Radek Neužil (CZ), Frits H. J. Sobels (NL), Martin Lambe (IRL),
tajemníci komor daňových poradců
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Martin Tuček a Radek Neužil

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

KONGRES ÚČETNÍCH V ŘÍMĚ

Celosvětový kongres účetních, konaný
10.–13. listopadu 2014 v Římě, byl věnován tématu: „Vize 2020: učit se z minulosti, budovat budoucnost“.

Jeden z panelů konference, který se týkal nové účetní směrnice

Zleva: Edita Ševcovicová, Jana Skálová,
Radek Neužil

Účastníci kongresu, uprostřed Radek Neužil

Zleva: Stanislav Staněk - KAČR, Radek Neužil,
Martin Tuček

Zleva: Jiří Nekovář, Marie Karfíková, Martin Tuček, Radek Neužil, Evžen
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Radek Neužil a Marie Karfíková

PROFESNÍ KONFERENCE CFE

5. prosince 2014 se v Paříži konala profesní konference na téma „Tax Transparency - How to make it
Work?“
Prezident CFE Jiří Nekovář ve svém vystoupení podtrhl, že zvolené téma daňové transparentnosti je velmi aktuální.

Konferenci zahájil prezident CFE Jiří Nekovář

Profese daňového poradce čelí nové situaci, kdy se
mění prostředí pro výkon této profese i chování daňových poplatníků, přičemž dlouhodobě budované
principy pro mezinárodní zdaňování, založené na
vzájemných smlouvách o zamezení dvojího zdanění,
jsou překonávány novými přístupy.

Přednášející

Účastníci konference
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Místo konference

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

PRIORITY EVROPSKÝCH DAŇOVÝCH PORADCŮ
PRO POLITIKU EU V LETECH 2014–2019

Jakým způsobem zajistit rovnost příležitostí v Evropské unii, přispět ke zkvalitnění a zpřehlednění evropského legislativního rámce a působit proti daňovým
únikům a proti vyhýbání se daňové povinnosti – to
vše jsou zásadní otázky, o jejichž řešení se CFE, jako
organizace zastřešující výkon daňového poradenství
v Evropě, zasazuje. Současně se stará o dosažení
efektivity a jednoznačnosti, které jsou v těchto oblastech požadovány daňovými subjekty, poradci a jinými zúčastněnými osobami.

umožní omezení příležitostí k podvodům a daňovým
únikům. Přístup k podobným informacím by měl mít
správce daně, nikoli však veřejnost, neboť pouze
správce daně zabezpečuje vyměření daně a výkon
práva a je povinen chránit soukromí daňových subjektů. Informace, které vedou ke zvýšení právní jistoty, by naopak měly být veřejné. Zveřejňována by měla
být například soudní rozhodnutí, a to v rozsahu, který
respektuje zájem daňového subjektu na zachování
důvěrnosti některých informací.

1. Nutnost stanovení daní zákonem

3. Uznání práv daňových subjektů

Zákon musí jasným a jednoznačným způsobem určit,
které postupy jsou a které nejsou přijatelné. Možnost
jednání v mezích zákona patří mezi základní práva
každého jednotlivce. Daňové subjekty potřebují právní
jistotu, která jim umožní dlouhodobě plánovat vlastní
záležitosti a spravovat svůj majetek. Daňoví poradci
pak musejí mít jistotu, že jim při poskytování služeb
klientům nehrozí vznik občanskoprávní, disciplinární
nebo trestněprávní odpovědnosti. Nejistota pramení
z názoru, že účel zákona má přednost před literou zákona. Evropská unie a členské státy by měly přikročit
k deﬁnování klíčových pojmů, jako je „zneužívání“,
„vyhýbání se“, „ﬁktivnost“ nebo „dvojí nulové zdanění“, a měly by se snažit zamezit zavádění nejasných
konceptů typu „agresivní daňové plánování“, které
stírají rozdíl mezi zákonným a nezákonným a podléhají rozmarům veřejného mínění. Zákony zamezující
vyhýbání se daňové povinnosti by neměly poskytovat
příliš prostoru pro vlastní výklad a všichni zúčastnění by s nimi měli být dobře obeznámeni. I v případě
těchto zákonů je však nezbytná určitá míra ﬂexibility,
která umožní přizpůsobit jejich aplikaci aktuálnímu
vývoji v daňové oblasti a minimalizovat náklady spojené s dodržováním právních předpisů.

Práva daňových subjektů nejsou pouze přiznána státem, ale odvozují se od lidských a základních práv.
Vyvážený přístup k právům a povinnostem daňových
subjektů je předpokladem pro zvyšování vzájemné důvěry daňových subjektů, daňových poradců
a správců daně. Zatímco úřady v některých státech
prokazují otevřenost při navazování vztahů vzájemné důvěry, v nichž poradci i správci daně společně
pomáhají daňovému subjektu postupovat v souladu
s právem, v jiných státech nadále existuje potřeba
změnit přístup. Snaha o změnu však bude účelná
pouze v případě, že jejím výsledkem nebude pouhé
politické prohlášení vyjadřující úmysl, nýbrž povede
k přijetí výstupu s právní závazností, jehož se mohou
dovolávat občané i společnosti.

2. Využití transparentnosti výhradně k docílení
spravedlivého zdanění
Zájem na transparentnosti musí být poměřován proti
právu daňového subjektu na zachování důvěrnosti
informací. Je důležité, aby ﬁnanční úřady měly informace, které postačí k vyměření daně a zároveň

4. Respektování úlohy daňového poradce
Daňoví poradci hrají významnou roli při zabezpečování dodržování práva ze strany daňových subjektů.
Daňoví poradci nejsou vázáni pouze právem, ale také
etickými kodexy svých samosprávných profesních
organizací. Finanční úřady by měly uznávat a chránit
jejich nezávislost. Právo na účinné právní zastoupení
je totiž součástí základního práva každého jednotlivce na soukromí a práva na spravedlivý proces. Tato
práva budou mít skutečný obsah pouze tehdy, jestliže se klienti mohou spolehnout, že informace, které
sdělí svému daňovému poradci, zůstanou důvěrné
a že daňový poradce nepracuje jako informátor pro
daňovou správu. Daňoví odborníci by měli při zastupování klientů v daňových záležitostech podléhat
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povinnosti mlčenlivosti plošně v celé EU, a ne pouze
v těch případech, kdy jsou současně členy advokátní
profese. Zvláštní význam nezávislosti a kvaliﬁkace
daňového poradce by neměl být opomíjen tím, že se
k regulaci služeb zaujme jakýsi univerzální přístup.

5. Řešení dvojího zdanění
Dvojí zdanění se stále vyskytuje, ačkoli jsme přesvědčeni, že by tomu tak být nemělo. Dvojí zdanění
je totiž v rozporu se samotnou myšlenkou jednotného trhu. Uzavření mnohostranné dohody o dvojím
zdanění a nulovém zdanění možná představuje poněkud ambiciózní cíl, byl by to však obrovský krok
správným směrem. Vedle pokračování v uplatňování
existujících nástrojů, jako je Společné fórum EU pro
vnitropodnikové oceňování (EU Joint Transfer Pricing
Forum), vítá CFE prozatím jakékoli legislativní řešení
nebo praktické nástroje ve speciﬁckých oblastech,
například:
• společný základ daně (jako je CCCTB) na dobrovolném principu s vhodnou rozdělovací formulí;
• kritické zhodnocení a zdokonalení evropské Úmluvy o arbitráži;
• nástroje zaměřené na jednotnou interpretaci a aplikaci úmluv o dvojím zdanění mezi členskými státy;
• stálý mezinárodní daňový rozhodčí soud v oblastech dle Úmluvy o arbitráži s možností rozšíření
působnosti o další úseky daňového práva;
• řešení dvojího zdanění dědictví včetně možností
pro občany, jak dosáhnout vydání závazných rozhodnutí.

6. Daňová suverenita a odlišnosti
Mnohé obtíže při přeshraničním zdanění se objevují
v důsledku rozdílného výkladu právních pojmů nebo
odlišné klasiﬁkace ustanovení. Problémy jsou způsobovány vlivem odlišných právních tradic. Komise by
se ve své práci měla zaměřit na omezování podobných odlišností a podporovat společný výklad skrze
zavedení dohodnutých deﬁnic. Naproti tomu by měly
být respektovány národní zákony, jejichž cílem je vytvořit pobídky pro daňové subjekty. Členským státům
by tak mělo být dovoleno navzájem si konkurovat

způsobem, který není škodlivý. Nulové zdanění samo
o sobě není vždy důvodem k podání námitky.

7. Usnadnění dodržování předpisů o DPH
V EU je velmi hmatatelná a naléhavá potřeba vytvořit efektivní portál pro podporu dodržování předpisů o přeshraničních platbách DPH. Jakkoli je tato
problematika již zahrnuta v plánech Komise, jsme
přesvědčeni, že by portál měl být pro Komisi prioritou. Vytvoření portálu vnímáme jako předpoklad pro
správné fungování kteréhokoli modelu VAT Mini One
Stop Shop.

8. Podpora konkurenceschopnosti
Je třeba řešit problematiku škodlivé daňové konkurence, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni mezinárodní. CFE vítá v tomto ohledu mezinárodní spolupráci
s OECD (zejména v oblasti BEPS – projektu proti narušování základu daně a přesunu zisku) a za žádoucí
považuje také spolupráci s dalšími mezinárodními
organizacemi. Při formulaci postojů je nezbytné brát
v potaz kompatibilitu s právem EU a také samotnou
zvláštní podstatu EU a jednotného trhu tak, aby byl
zajištěn soulad mezi politikami jednotlivých států
a aby politika EU ve výsledku neohrozila mezinárodní
konkurenceschopnost unie.
CFE (Confédération Fiscale Européenne) je zastřešující organizace reprezentující profesi daňového
poradce v Evropě. Mezi její členy patří 32 profesních
organizací z 25 evropských států se 180 000 jednotlivými členy. Účelem CFE je chránit profesní zájmy
daňových poradců, zabezpečit kvalitu služeb poskytovaných daňovými poradci, zajistit výměnu informací o národních daňových a profesních předpisech
a přispívat ke koordinaci daňové legislativy v Evropě.
CFE je registrována v rejstříku transparentnosti EU
(č. 3543183647-05).
Confédération Fiscale Européenne a.i.s.b.l., Avenue de Tervueren 188a, 1150 Brussels, Belgium
tel +32 (0)2 761 0091, fax +32(0) 2 761 0090, brusselsofﬁce@cfe-eutax.org, www.cfe-eutax.org
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SPORTOVNÍ AKCE

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY

V roce 2014 se ve dnech 3.–5. září konal již 16. ročník letních sportovních her KDP ČR. Tyto 16. hry byly
zahájeny netradičně, prohlídkou místního nymburského pivovaru, kde žil v letech 1919 až 1947 Bohumil Hrabal.
Pro přihlášených 39 účastníků byly připraveny tyto
sporty: fotbal, volejbal, stolní tenis, tenis, lukostřelba,
střelba z kuše, minigolf, šipky, šachy, plavání.
Hry jsou tradičně zakončeny dopoledním bowlingovým turnajem v nedaleké Sadské.

Ten, kdo se necítil na boje o medaile, se mohl zúčastnit i sportovních aktivit mimo plán her. Možné bylo
zapůjčit si kolo, in-line brusle a využít přilehlou cyklostezku, která jen těsně míjí sportovní areál. Případně
zde bylo možné vyzkoušet společenskou hru Kubb
(Kubb je stará, údajně vikingská venkovní společenská hra pro dvě družstva o jednom až šesti členech).
Po dvou sportem nabitých dnech proběhlo v rámci
společenského večera vyhodnocení všech disciplín
a samozřejmě došlo i na dekorování těch nejlepších.

Zleva: Evžen Kraus, Ladislav Bubniak, Leona Řepová

Zleva: Stanislav Vidím, Alena Foukalová, Jitka Štefanová,
Jana Vlková, Ladislav Bubniak

Účastníci letních sportovních her
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GOLFOVÝ TURNAJ DAŇOVÝCH PORADCŮ

V. ročník golfového turnaje daňových poradců se
uskutečnil 15. září 2014 v golfovém restortu Malevil,
v Heřmanicích v Podještědí.
44 golﬁstů (daňových poradců a jejich partnerů) zde
strávilo velmi příjemný, slunečný den a již se těší na
příští VI. ročník, který bude mít právo uspořádat absolutní vítěz ročníku 2014 paní Jana Cerny.
V jednotlivých kategoriích zvítězili Miroslav Myslivec
(kategorie HCP do 27) a Lukáš Eisenwort (kategorie
HCP do 54).

Zleva: František Novák, Jiří Motičák, Jiří Vyhnanovský

Zleva: Martin Fibich, Ivo Cesar,
Dagmar Sukdoláková, Jiří Hofman

Zleva: Jaroslava Živná, Tomáš Živný,
Ivo Bilík, Vladimír Čapek

Zleva: Petr Kaplan - 3. místo, Jana Cerny - absolutní vítěz,
Miroslav Myslivec - 2. místo, moderátor Radek Neužil

Golfový resort Malevil, Heřmanice v Podještědí
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KANCELÁŘ KDP ČR
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KANCELÁŘ KDP ČR

KANCELÁŘ KDP ČR

Zleva: Marcela Vaňatková, Michaela Baranyková, Kateřina Cenková,
Markéta Pešlová, Kateřina Foretová, Pavlína Žďárská, Vít Šelešovský,
Michaela Starečková, Šárka Lásková, Miroslava Říčná, Vladimír Šeﬂ,
Štěpánka Paldusová, Vratislav Mánek, Kamila Stehnová, Vilém Lepil,
Libuše Koukalová, Veronika Nováčková, Petra Vítková,
Jaromír Papírník, Radek Neužil
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KONTAKTY

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

Poštovní adresa
Komora daňových poradců ČR
P. O. Box 121
657 21 Brno

tel.: +420 542 422 311
fax: +420 542 210 306

Elektronická adresa

Fakturační adresa

kdp@kdpcr.cz
www.kdpcr.cz
www.kdpcr.org

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00 Brno

Datová schránka: ng6adi3

IČ 44995059
DIČ CZ44995059

Bankovní spojení
UniCredit Bank
CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
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