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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.

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.

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

Rok 2016 byl opět rokem, ve kterém Komora realizovala řadu nových aktivit spojených s rozšiřováním nabídky služeb, zejména v oblasti vzdělávání, a budováním
postavení Komory a daňového poradenství navenek.
„Komora usiluje o stabilní a srozumitelné daňové prostředí.“ Tato věta, která byla doplněna do vizí Komory,
je významným impulsem k řadě dalších aktivit v oblasti Public Relations. Především ale demonstruje zájem
Komory na tom, aby daňové zákony byly srozumitelné,
dlouhodobě platné a správa daní férově a vyváženě
fungovala. Většina ze 14ti tiskových zpráv, které Komora vydala v roce 2016, míří právě do této oblasti.
Nešlo přitom ani zdaleka jen o jednostrannou kritiku.
Naopak se snažíme o konstruktivní komunikaci se
všemi zainteresovanými stranami, která však nebývá
vždy opětována, což je určitě škoda, obzvláště tehdy,
když se názory Komory a podněty z připomínkových
řízení i přes počáteční odmítnutí potvrdí třeba u Ústavního soudu, jak tomu bylo v případě kontrolních hlášení, kdy Ústavní soud dal svým rozhodnutím Komoře
za pravdu a konstatoval, že daňové formuláře musí
být stanoveny vyhláškou Ministerstva ﬁnancí, nikoliv
pouze rozhodnutím ﬁnanční správy, které nepodléhá
žádné kontrole.
Poměrně významný a úspěšný byl projekt QR Faktura,
kdy Komora vytvořila a publikovala standard, který by
měl ulehčit práci nejen daňovým poradcům, ale všem,
kteří zpracovávají větší množství faktur, a to tím, že
rychleji a bez chyb přenese pomocí QR kódu údaje
z faktury do účetního programu.
V rámci spolupráce s ostatními profesními komorami
jsme se připojili ke společné iniciativě proti nedovolenému podnikání v regulovaných oborech, které patří
do působnosti profesních komor. Státu by nemělo být
jedno, pokud se daňoví poplatníci, mnohdy nevědomky,
řídí daňovými radami nekvaliﬁkovaných osob a působí
tak často škodu nejen sobě, ale i státnímu rozpočtu.

Vůbec poprvé přijalo Prezidium formalizované „Strategické priority Prezidia Komory 2016–2018“ se třemi
základními prvky: Komora pro daňové poradce; Komora
pro daňové poradenství; Komora pro daňové prostředí.
Komora má na jedné straně úkoly, které vyplývají přímo
ze zákona a které souvisí se vstupem do profese a organizováním kvaliﬁkační zkoušky. Návazně na to se pak
přidává odpovědnost za dodržování zákona o daňovém
poradenství a disciplinární pravomoc vůči členům v případě neplnění profesních povinností. Současně s tím
se ale Komora snaží daňové poradce podporovat a propaguje postavení daňového poradce přiměřeným způsobem tak, aby veřejnost měla jasnou představu o tom,
kdo je daňový poradce a jaké služby může nabídnout.
V oblasti podpory profese bylo klíčovou událostí spuštění nového interního webu, kde najdou daňoví poradci
informace z oblasti profesní i odborné. Web současně slouží jako centrální místo pro objednávání školení
a publikací. Řada nových akcí byla připravena v oblasti
vzdělávání, mezi nejvýznamnější novinky patřilo mezinárodní Středoevropské daňové fórum s účastí kolegů
z Německa, Rakouska a Slovenska, seminář k výzkumu
a vývoji, pořádaný ve spolupráci se Svazem průmyslu nebo spuštění nového běhu právního vzdělávání na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy a semestrálního
účetního vzdělávání na Vysoké škole ekonomické v Praze. V oblasti společenských akcí se daňoví poradci a veřejnost opět sešli na tradičním plese daňových poradců a za velmi úspěšný lze
také vyhlásit první ročník běhu s mottem
„S daňovým poradcem Vás daně nedoběhnou“.
To vše a ještě mnohem víc ze života Komory daňových poradců ČR v roce 2016
nejdete v této zprávě o činnosti, která snad
pro Vás bude zajímavým shrnutím činnosti Komory a třeba i určitou inspirací.

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

STRUKTURA ORGÁNŮ KDP ČR

PREZIDIUM

VALNÁ HROMADA

DOZORČÍ KOMISE

PREZIDIUM

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

ODBORNÉ KOLEGIUM

Zleva: Martin Tuček, Karla Maderová Voltnerová, Zuzana
Rylová, Radek Neužil, Martin Kozák, Gabriela Hrachovinová,
Petr Toman, Jiří Nesrovnal, Edita Ševcovicová, Zdeněk Urban,
Lucie Rytířová, Jana Skálová, Petra Pospíšilová, Martin Kopecký

SEKCE

PRACOVNÍ SKUPINY

Prezidentka KDP ČR:
Ing. Petra Pospíšilová

Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky. V současném
složení bylo zvoleno na jednání 23. Valné hromady
KDP ČR dne 6. listopadu 2015. Během prvních jednání Prezidia v roce 2016 byl odsouhlasen obsah dokumentu „Strategické priority Prezidia pro období 2016
až 2018“. Tento dokument je od počátku roku 2016
zveřejněn na webových stránkách Komory a je dostupný jak pro daňové poradce, tak pro širokou veřejnost.
Prezidium tak představilo své strategické priority v jednotlivých oblastech své činnosti. Prezidium se snaží
svým přístupem k uvedeným oblastem vystupovat tak,
aby se mu dařilo odsouhlasené strategické priority naplňovat.
Řádných zasedání Prezidia se kromě členů a náhradníků Prezidia účastní předseda Dozorčí komise, předsedkyně Disciplinární komise a tajemník Komory.

Viceprezident KDP ČR:
Ing. Martin Tuček

Členové Prezidia:

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Lucie Rytířová, LL.M.
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Petr Toman
Ing. Zdeněk Urban

Náhradníci Prezidia:

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
JUDr. Ing. Martin Kopecký
-8-
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ORGÁNY KDP ČR

STRATEGICKÉ PRIORITY
PREZIDIA KOMORY 2016 - 2018

PREZIDIUM

Prezidentka
KDP ČR

Viceprezident
KDP ČR

Petra Pospíšilová

Martin Tuček

Členové Prezidia:

Jiří Nesrovnal

Lucie Rytířová

Zuzana Rylová

Jana Skálová

KOMORA PRO DAŇOVÉ PORADCE
Komora jako organizace daňových poradců s povinným členstvím musí zejména zajistit plnění povinností,
které jí ukládá zákon o daňovém poradenství, tak, aby
náklady na její činnost byly vynaloženy efektivně a ve
prospěch daňových poradců. Nad rámec povinností uložených zákonem zajišťuje Komora pro daňové
poradce takové prostředí, které umožňuje daňovým
poradcům se profesně dále rozvíjet tak, aby mohli
úspěšně vykonávat svou profesi daňového poradce
v prostředí, které se překotně mění. Komora rovněž zajišťuje prostředí, ve kterém se daňoví poradci mohou
setkávat, komunikovat a spolupracovat i přesto, že
jsou navzájem v konkurenčním postavení. KDP propaguje postavení daňového poradce přiměřeným způsobem tak, aby veřejnost měla jasnou představu o tom,
kdo je daňový poradce a jaké služby může nabídnout.
KOMORA PRO DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Komora usiluje o to, aby zákonná úprava podmínek pro
poskytování daňového poradenství umožňovala výkon
činnosti daňového poradce způsobem, který jim vyhovuje a který si sami zvolí. Komora usiluje o zachování
takového znění zákona o daňovém poradenství, které
umožní fyzickým i právnickým osobám v rámci KDP
podnikat bez dalších omezení a zasazuje se o poskytování daňového poradenství pouze oprávněnými subjekty. Komora sleduje vývoj v postavení daňových poradců

v České republice i v zahraničí a usiluje o přenos pozitivních zkušeností ze zahraničí do organizace činnosti
daňového poradenství v České republice.
KOMORA PRO DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ
Komora usiluje o to, aby pravidla pro stanovení a výběr
daní v České republice byla srozumitelná pro širokou
veřejnost, aby jejich aplikace byla jednoznačná a pokud možno jednoduchá a pro jejich implementaci byla
ponechána dostatečná legisvakanční lhůta. Pro tyto
účely využívá Komora svého postavení jako povinného
připomínkového místa pro daňové předpisy a předpisy
ovlivňující daňové poradenství. Komora se nevyjadřuje
k politickým aspektům daňových předpisů. Komora se
zasazuje o to, aby se daňoví poradci mohli vyjádřit ke
vznikajícím daňovým předpisům a ovlivnit jejich podobu, a to nejen na úrovni lokální, ale rovněž evropské či
celosvětové. Při této své činnosti Komora spolupracuje
mimo jiné s ostatními komorami s povinným členstvím
(Komora auditorů ČR, Česká advokátní komora atd.),
jakož i zájmovými organizacemi (Hospodářská komora
ČR, Svaz průmyslu a dopravy atd.). Komora usiluje o vytváření pozitivního komunikačního prostředí jak mezi
daňovými poradci a státní správou MF ČR, GFŘ, MS ČR,
soudy a akademickými institucemi, tak mezi profesními komorami střední Evropy. Komora odmítá jakékoliv
paušalizace v oblasti daňových úniků a nadměrné rozšiřování a užívání prostředků trestního práva.

ZASEDÁNÍ PREZIDIA
Edita Ševcovicová

Petr Toman

Zdeněk Urban

Náhradníci Prezidia:

Gabriela Hrachovinová
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Martin Kopecký

V roce 2016 se uskutečnilo celkem jedenáct zasedání Prezidia. Pětkrát
se jednání konalo v Praze, pětkrát se členové
Prezidia sešli v Brně.
Letní dvoudenní výjezdní zasedání proběhlo
v Hnanicích u Znojma.

Zasedání Prezidia, hotel Holiday Inn, Brno,
11. 5. 2016
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Výjezdní zasedání Prezidia, hotel Vinice
Hnanice, Devět mlýnů, 1. - 2. 7. 2016

ORGÁNY KDP ČR

DOZORČÍ KOMISE

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

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

Předseda DOK:

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

Členové DOK:

Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem
Komory. Úkolem nezávislé Dozorčí komise je dohlížet zejména nad řádným výkonem činnosti daňových
poradců a daňově poradenských společností, dohlížet
na naplňování usnesení Valné hromady a kontrolovat
činnost Prezidia a kanceláře Komory.
Základní náplní činnosti Dozorčí komise je projednávání stížností na daňové poradce i daňově poradenské
společnosti v zákonem stanovené šestiměsíční lhůtě
a v případě, že dojde k porušení jejich povinností stanovených zákonem o daňovém poradenství (ale také zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu a od roku 2016 i předpisů na ochranu
spotřebitele), předání podnětu Disciplinární komisi.
- 12 -

Ing. Lubomír Černý
Ing. Tomáš Klíma
Ing. Vlastimil Sojka
Ing. Radka Šťastná, BA, MBA

Náhradníci DOK:
Ing. Jan Zeman
Ing. Tomáš Živný

Dozorčí komise současně vede i řízení o pozastavení
výkonu daňového poradenství z důvodu nedoložení
profesního pojištění a řízení o vyškrtnutí daňového poradce ze seznamu daňových poradců např. z důvodu
pravomocného odsouzení poradce pro trestný čin.

Předsedkyně DIK:

Mgr. Karla Maderová Voltnerová

JUDr. Martin Kozák

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.
V roce 2016 bylo v disciplinárním řízení projednáno
17 disciplinárních žalob. V 15 případech bylo rozhodnuto o uložení disciplinárního opatření. Nejčastěji ukládaným disciplinárním opatřením bylo pozastavení výkonu
daňového poradenství. Disciplinární opatření byla uložena například za nečestné a nesvědomité jednání se
správcem daně nebo za soustavné porušování povinnosti doložit profesní pojištění.
Disciplinární komise umožňuje daňovým poradcům
přístup k anonymizovaným verzím svých rozhodnutí
ve Sbírce rozhodnutí na interních webových stránkách
Komory.
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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

Náhradníci DIK:

Ing. Jiří Babovák
Ing. Ladislav Bubniak
Anna Rydvalová
Dana Srbecká
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VALNÁ HROMADA
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VALNÁ HROMADA 2016

VALNÁ HROMADA KDP ČR

24. řádné Valné hromady Komory daňových poradců ČR, která se uskutečnila dne 11. listopadu 2016
v Brně v hotelu Voroněž, se zúčastnilo 275 fyzicky
přítomných daňových poradců. Zplnomocnění některého kolegy odevzdalo 315 daňových poradců. Valná
hromada byla v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb.,
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
ČR, usnášeníschopná.
Účastníky Valné hromady pozdravil Ing. Jozef Danis,
prezident Slovenské komory daňových poradcov. Ve
svém vystoupení uvedl, že „Komora daňových poradců ČR byla, je a bude strategickým partnerem Slovenské komory. Přeshraniční spolupráce je nezbytná
a v tomto případě je i jedinečná, neboť legislativa ČR
i SR vychází ze stejných právních předpisů“.

Prezence účastníků

Hlavními body jednání Valné hromady byly zejména novelizace vnitřních předpisů Komory včetně jejích Stanov,
zprávy o činnosti a o hospodaření Komory a schválení
investice do nového informačního systému.
V průběhu Valné hromady se hlasovalo a nově i volilo
pomocí SMS zpráv, což značně přispělo k rychlejšímu
průběhu jednání.
Infostánek Komory

Úvodní vystoupení Petry Pospíšilové, prezidentky Komory

Řídící komise, zleva: Petr Toman, Michal Frankl, Martin Tuček

Zaplněný sál hotelu Voroněž

Zaplněný sál hotelu Voroněž
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Michal Frankl
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KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NA DP

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
NA DAŇOVÉHO PORADCE

Dlouhodobou stabilní podporou daňového poradenství
je zajišťování kvaliﬁkačních zkoušek. Komora se snaží
udržovat vysoký standard požadavků na znalosti uchazečů, které musí prokázat před vstupem do profese.

Nezbytná je znalost práv a povinností daňového poradce podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, Stanov KDP ČR, Disciplinárního
řádu KDP ČR a Etického kodexu KDP ČR.

V roce 2016 byly zkušební okruhy obohaceny o zcela
nový tematický celek Profesních a souvisejících předpisů. Téma je zkoušeno jak v dílčích písemných částech, tak u ústní části kvaliﬁkační zkoušky. Uchazeči
musí při konání zkoušky ovládat nejen daňové zákony
a účetnictví, ale je třeba, aby byli podrobně seznámeni
s předpisy profese, do které chtějí vstoupit.

Uchazeči musí být rovněž připraveni na související teoretické i praktické otázky z oblasti zákona o ochraně
spotřebitele, problematiku boje proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti, včetně vztahu profesních předpisů
a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vybraných ustanovení trestněprávních předpisů.

Kvalifikační zkoušky, podzim 2016

Rozpečetění zadání 1. dílčí písemné
části zkoušek

Koordinační schůzka zkušební komise pro 1. dílčí
písemnou část zkoušek

Kvalifikační zkoušky, jaro 2016

Koordinační schůzka zkušební komise pro 2. dílčí
písemnou část zkoušky

1. dílčí písemná část zkoušky v kongresovém sále
brněnského hotelu Voroněž

Organizační pracovníci kanceláře Komory s garantem 2. dílčí
písemné části zkoušky – zleva: Jaromír Papírník, Šárka Lásková,
Ivo Šulc, Miroslava Říčná

Porada zkušební komise k řešení písemné práce – zleva:
Leoš Svojanovský, Jan Molín, Jaroslava Dojivová Netíková,
Hana Kubačáková, Jiří Balatka, Ilona Rašovská

Uvítání zkušební komise – Radek Neužil, Šárka Lásková,
Jana Skálová
Opravy písemných prací 12. 4. 2016 - zleva: Edita Ševcovicová,
Jana Skálová, Hana Doležalová, Daniel Horad

Opravy písemných prací 13. 4. 2016 – zleva: Radka Laurincová,
Pavel Mošna, Eva Krekulová

Písemná část kvaliﬁkační zkoušky v konferenčním sále
brněnského hotelu Voroněž 13. 4. 2016
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Zkušební komise a zástupci kanceláře Komory u ústní části zkoušek 24.–25. 10. 2016 – zleva: Šárka Lásková, Daniel Horad,
Čeněk Kalfař, Milan Koula, Pavel Uminský, Olga Hochmannová, Miroslava Bínová, Hana Kubačáková, Svatopluk Dojiva, Marie Hronová,
Jaroslav Bíza, Pavel Vlach, Michal Korbel, Jaroslava Dojivová Netíková, Jiří Pekarčík, Jaroslav Šobáň, Taťana Hansliková, Radek Neužil
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KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NA DP

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ 2016

Slavnostní akt hudebně doprovázely Moravské žestě

Předávání osvědčení, jaro 2016

Noví daňoví poradci se fotí s tajemníkem Komory

Předávání osvědčení, podzim 2016

Osvědčení pro nové daňové poradce

Slavnostní přípitek prezidentky Komory

Dne 25. listopadu 2016 přijala Komora do svých řad
42 nových daňových poradců. Slavnostní předávání
osvědčení novým daňovým poradcům se uskutečnilo
v Rytířském sále brněnské Nové radnice za doprovodu Moravských žesťů.
Slavnostního aktu se osobně zúčastnili prezidentka
Komory Ing. Petra Pospíšilová, viceprezident Komory Ing. Martin Tuček a tajemník Komory Ing. Radek
Neužil, LL.M.

Příchod představitelů Komory

Noví daňoví poradci

Prezidentka Komory daňových poradců ČR Ing. Petra Pospíšilová společně
s viceprezidentem Komory Ing. Martinem Tučkem a tajemníkem Komory
Ing. Radkem Neužilem, LL.M. slavnostně přivítali dne 27. května 2016 do profese 47 nových daňových poradců.
Novým daňovým poradcům, kteří se
poprvé přihlásili ke kvaliﬁkační zkoušce a složili všechny tři dílčí části kvaliﬁkační zkoušky v jednom zkušebním
období, bylo osvědčení poprvé předáno v červených deskách.

Slavnostní přípitek

Noví daňoví poradci

- 22 -
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2016

DAŇOVÍ PORADCI
A DAŇOVĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
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DP a DPS

DAŇOVÍ PORADCI

Celkový počet daňových poradců v letech 1993 až 2016

Rok

Celkový
počet DP

Počet daňových poradců v jednotlivých krajích k 31. 12. 2016

1993

487

1994

1 228

Kraj

Počet žen

Počet mužů

Celkem

1995

1 863

Hlavní město Praha

852

638

1 456

5 000

1996

2 361

Jihočeský

108

96

204

4 500

1997

2 756

1998

3 007

Jihomoravský

333

303

636

4 000

1999

3 295

Karlovarský

37

27

64

2000

3 441

Královéhradecký

83

88

171

3 500

2001

3 557

Liberecký

108

68

176

2002

3 614

Moravskoslezský

209

146

355

2003

3 715

Olomoucký

112

79

191

2004

3 825

Pardubický

54

57

111

2005

3 877

Plzeňský

100

76

176

2006

3 908

2007

4 004

Středočeský

312

221

533

2008

4 055

Ústecký

90

82

172

2009

4 174

Vysočina

65

62

127

2010

4 223

140

107

247

2011

4 325

2012

4 411

2013

4 498

2014

4 547

2015

4 614

2016

4 655

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Zlínský

počet daňových poradců

3 000

900
800

ŽENY
700

MUŽI
600
500

Zastoupení mužů a žen mezi daňovými poradci k 31. 12. 2016

400

Počet
žen

Počet
mužů

2 604

2 051

55,14 %

2 051 mužů
44,86 %

300

2 604 žen
55,14 %

200
100

44,86 %
ŽENY
MUŽI

Celkem

4 655

100 %
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DP a DPS

Zastoupení věkových kategorií mezi daňovými poradci k 31. 12. 2016

Dosažené vzdělání daňových poradců ve vztahu k pohlaví k 31. 12. 2016

Věková kategorie

Ženy

Muži

Počet daňových poradců

Podíl v % (po zaokrouhlení)

mladší než 30 let

87

39

125

2,7

30–40 let

549

290

839

18

41–50 let

757

603

1 360

29,2

51–60 let

759

639

1 398

30

61–70 let

395

386

781

16,8

57

95

152

3,3

2 604

2 051

4 655

100

starší než 70 let
celkem

3 ,3 %

Vysokoškolské

Středoškolské

ženy

2165

439

2 604

muži

1 857

194

2 051

celkem

4 022

633

4 655

86,4

13,6

100

podíl v %

3%

16 ,8 %

13,6 %

< 30 let
18 %

Celkem

86,4 %

30–40 let

30 %

41–50 let

vysokoškolské

51–60 let

středoškolské

61–70 let
> 70 let

800

ŽENY
MUŽI

600
500
400
300

ŽENY
počet daňových poradců

700

2 500
2 000

MUŽI
2 165

1 857

1 500
1 000

200

439

500

100

0

vysokoškolské

středoškolské

>
věková kategorie
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29,2 %

vzdělání daňových poradců
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DP a DPS

DAŇOVĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI

Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2016

Důvod vyškrtnutí

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2016

Počet DP

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

1

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

2

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

900

700

33

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

2

600

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

8

500

Ukončení registrace hostujícího daňového poradce

0

400

46

300

Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2016

59

800
39
690

729

2012

2013

48
99
375

49

778

39
837

50
876

642

543

200
100
4,4 %

4,4 %

0

2,2 %

Nesplnění podmínek
17,3 %

168

168

2008

2009

2010

2011

Disciplinární opatření

Nárůst v jednotlivých letech

Nevykonává daňové
poradenství déle než tři roky

Stav k 31. 12. předchozího roku

2014

2015

2016

Celkový počet daňově poradenských
společností, které komora evidovala
k 31. 12. 2016, činil 926.
V těchto společnostech působilo
1 655 daňových poradců.

Písemná žádost
71,7 %

Zemřel

Počet daňových
poradců v daňově
poradenské
společnosti

Daňově poradenské společnosti s nejvyšším
počtem daňových poradců – k 31. 12. 2016

Počet
DP

1

KPMG Česká republika, s.r.o.

62

2

Deloitte Advisory s.r.o.

59

3

Ernst & Young, s.r.o.

50

1

701

2

135

4

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

36

3

40

5

BDO Tax s.r.o.

26

4

17

6

TPA Horwath Tax s.r.o.

26

7

Mazars s.r.o.

18

5

7

8

Moore Stephens s.r.o.

18

6

4

9

7

2

8

Fučík & partneři, s.r.o.

16

10

Rödl & Partner Tax, s.r.o.

15

11

Rödl & Partner, k.s.

13

4

12

PROXY, a.s.

12

9

2

13

KODAP, s.r.o.

11

10

0

14

VGD, s.r.o.

11

15

IB Grant Thornton Consulting s.r.o.

9

16

Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o.

9

více než 10
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Počet
společností
k 31. 12. 2016

14
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ŘÍŽENÍ PŘED DOZORČÍ KOMISÍ 2016

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 2016

DOZORČÍ KOMISE

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Stížnosti a podněty řešené v roce 2016
z toho:

16

Odložení věci

5

Disciplinární žaloby pro porušení povinnosti daňového poradce
řešené v roce 2016 *

5

Disciplinární žaloba

4

V řízení

7

z toho:

Zproštění žaloby

1

Uložení pokuty

2

Písemné napomenutí

0

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

0

Řízení zastaveno

0

V řízení

2

Předběžná šetření z důvodu neplacení členského příspěvku v roce 2016
z toho:

Odložení věci

17
7

Disciplinární žaloba

10

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

2

z toho:

Zastavení řízení

2

Pozastavení výkonu

0

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

42

z toho:

35

Zastavení řízení
Pozastavení výkonu

* z toho 1 žaloba podána v roce 2015
nezahrnuje žaloby pro neplacení členského příspěvku

7

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

3

z toho:

Zastavení řízení

1

Vyškrtnutí ze seznamu

2

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

z toho:

Zastavení řízení

1

Vyškrtnutí ze seznamu

1

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Disciplinární žaloby pro neplacení členského příspěvku v roce 2016 *

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

Zproštění žaloby

0

3

Uložení pokuty

2

z toho:

Zastavení řízení

1

Písemné napomenutí

0

Vyškrtnutí z evidence

2

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

1

z toho:

Zastavení řízení

1

Vyškrtnutí z evidence

0

z toho:

24

Pozastavení výkonu DP
Vyškrtnutí ze seznamu DP

1

Řízení zastaveno

1

V řízení

10

* z toho 14 žalob podáno v roce 2015

Z dlouhodobého hlediska počet stížností a podnětů
řešených Dozorčí komisí KDP ČR klesá.
O odložení stížnosti nebo podnětu je Dozorčí komise
povinna rozhodnout, pokud nebylo v předběžném šetření prokazatelně zjištěno porušení zákona č. 523/1992
Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ze strany daňového poradce, a dále také v případě, kdy došlo ke smíru mezi stěžovatelem a poradcem.
- 32 -

10

Přibývá však správních řízení o pozastavení výkonu
daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, která na základě novelizace Stanov
KDP ČR v roce 2013 Dozorčí komise KDP ČR vede,
přičemž nejčastějším důvodem pro zahájení tohoto
řízení je nedoložení profesního pojištění Komoře ze
strany daňového poradce, nebo trestní stíhání daňového poradce.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2016

ODBORNÉ KOLEGIUM
A LEGISLATIVA
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ODBORNÉ KOLEGIUM

PORADNÍ ORGÁN

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

Sekce daň z přidané hodnoty

Vedoucí Sekce daň z přidané hodnoty:
Ing. Stanislav Kryl
Vedoucí Sekce daň z příjmů fyzických osob:
Ing. Lucie Rytířová, LL.M.
Vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob:
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Vedoucí Sekce neziskové organizace:
Ing. Jaromír Adamec

18

Vedoucí Sekce spotřební a ekologické daně:
Ing. Ivo Šulc

155

Sekce daň z příjmů fyzických osob

105

Sekce daň z příjmů právnických osob

167

Sekce mezinárodní zdanění a clo

109

Sekce neziskové organizace

47

Sekce spotřební a ekologické daně

23

Sekce správa daní a poplatků

88

Sekce účetnictví

77

Sekce pro otázky profese
daňového poradce

33

Sekce pro informační technologie

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

Vedoucí Sekce mezinárodní zdanění a clo:
Ing. Luděk Vacík

Počty členů v sekcích a pracovních skupinách
Sekce daň z nemovitostí, dědická,
darovací, z převodu nemovitostí

K 31. 12. 2016 byly jednotlivé sekce,
pracovní a diskusní skupiny vedeny
těmito daňovými poradci:

Vedoucí Sekce správa daní a poplatků:
Ing. Tomáš Hajdušek

Vedoucí Sekce pro otázky profese daňového poradce:
Mgr. Michal Frankl
Vedoucí Sekce pro informační technologie:
MVDr. Milan Vodička

Vedoucí Pracovní skupiny pro insolvenci:
JUDr. Ing. Helena Horová

9

Pracovní skupina k přípravě nových
webových stránek

6

Vedoucí Diskusní skupiny malého podnikání:
Bc. Blanka Marková

Diskusní skupina malého podnikání

25

Diskusní skupina korporátních
daňových poradců

25

Pracovní skupina pro implementaci
informačního systému

Nejvíce projednaných příspěvků je z oblasti:
Daň z příjmů

50 %

DPH

45 %
5%

Správa daní a poplatků

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.

5%
45 %

50 %

Stav příspěvků pro Koordinační výbor
za období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Příspěvky od daňových poradců evidované
na Komoře a předložené na KV

22

Uzavřené příspěvky

19

Neuzavřené příspěvky

2

Neprojednané příspěvky

1

Daň z příjmů
DPH
Správa daní a poplatků

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZÁKONŮ

Vedoucí Sekce pro profesní pojištění:
Ing. Jiří Gebarowský

13

Pracovní skupina pro isolvenci

Koordinační výbor, který vznikl v roce 1993, slouží jako
platforma pro projednávání výkladových problémů daňové a účetní legislativy.
V roce 2016 proběhlo sedm jednání, kterého se účastnili především zástupci Komory a Generálního ﬁnančního ředitelství.

Vedoucí Sekce účetnictví:
Ing. Zdeněk Urban

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

Sekce pro profesní pojištění

KOORDINAČNÍ VÝBOR

8

Vedoucí Diskusní skupiny korporátních daňových
poradců:
Ing. Petra Pospíšilová
Vedoucí Pracovní skupiny pro implementaci
informačního systému:
Ing. Radek Neužil, LL.M.

8
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Komora se od samého počátku své existence velmi
aktivně zapojuje do legislativního procesu nejen v oblasti daňové a účetní, ale také v dalších souvisejících
oblastech, jako je oblast občanského a obchodního
práva apod. Od roku 2015 je Komora připomínkovým
místem v rámci mezirezortních připomínkových řízení
v oblasti právní regulace nebo oblasti působnosti Komory. Zařazením Komory mezi povinná připomínková
místa se zvýšil 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 2016 obdržela Komora v rámci vnějšího připomínkového řízení více než 45 legislativní předpisů. Převážná většina z nich byla v gesci Ministerstva ﬁnancí,
spolupracovali jsme však také s Ministerstvem spravedlnosti a Generálním ﬁnančním ředitelstvím.
Připomínkovaná legislativa byla především z oblasti
daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, správy daní,
účetních předpisů, majetkových daní a dalších právních norem.
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ODBORNÉ KOLEGIUM

ZAPOJENÍ PROFESNÍCH KOMOR
DO LEGISLATIVNÍHO PROCESU

DALŠÍ SETKÁNÍ JIŘÍHO DIENSTBIERA
SE ZÁSTUPCI KOMOR

V pondělí 14. listopadu 2016 proběhlo v budově Úřadu
vlády ČR další setkání zástupců profesních komor zřizovaných ze zákona s ministrem a současně předsedou Legislativní rady vlády Jiřím Dienstbierem.

Hlavním tématem setkání byl Plán legislativních prací
vlády na rok 2017. Diskutovalo se však také o kompetencích profesních komor. Za Komoru daňových
poradců se účastnil viceprezident Ing. Martin Tuček
a tajemník Komory Ing. Radek Neužil.

Bohuslav Sobotka na jednání se zástupci profesních komor

Po historicky prvním setkání v minulém roce došlo k zapojení profesních komor do legislativního
procesu jako nových připomínkových míst. Na
setkání 25. května 2016 se sešli premiér Bohuslav Sobotka a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, se zástupci
profesních komor zřízených zákonem. Setkání
bylo po roce druhé v pořadí a založilo tradici, kterou všichni zúčastnění přivítali.
Závěrečné prohlášení shrnující výsledky jednání
Zleva: Pavel Křeček, Jiří Dienstbier, Martin Vychopeň, Milan Kubek

Jednání se zúčastnilo 12 profesních komor
zřízených zákonem:
Česká advokátní komora;
Česká komora architektů;
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě;
Česká lékařská komora;
Česká lékárnická komora;
Česká stomatologická komora;
Exekutorská komora ČR;
Komora auditorů ČR;
Komora daňových poradců ČR;
Komora patentových zástupců ČR;
Komora veterinárních lékařů ČR;
Notářská komora ČR.

Zástupci profesních komor
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Zástupci profesních komor na jednání s Jiřím Dienstbierem

Jednání se zúčastnili i zástupci KDP ČR
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2016

VZDĚLÁVÁNÍ

- 40 -

VZDĚLÁVÁNÍ

RADA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Koncepci vzdělávání Komory daňových poradců ČR
zaštiťovala Rada pro vzdělávání. Jejím úkolem je koordinovat školení organizované Komorou pro daňové
poradce po obsahové a formální stránce.
Z hlediska obsahu se Rada zaměřila zejména na podporu kvalitního regionálního vzdělávání tak, aby bylo
přístupné pro daňové poradce v místě jejich výkonu
profese.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DAŇOVÉ PORADCE

Komora v roce 2016 uspořádala téměř 30 seminářů
pro daňové poradce s tématy zaměřenými na daně,
účetnictví a právo. Hojně prezentovanými tématy byly
aktuální novinky, mezi které se řadí především Kontrolní hlášení, Elektronická evidence tržeb a Trestní odpovědnost daňového poradce.

Členové Rady pro vzdělávání:

Témata vzdělávacích seminářů v roce 2016:

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Ing. Petr Toman
Ing. Radek Neužil, LL.M.

Kontrolní hlášení

Zasedání ke vzdělávání před Česko-slovenským fórem
Zleva: Lucie Rytířová, Zuzana Rylová, Petr Toman

Novela zákona o DPH, Olga Holubová

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Hospodářská kriminalita se zaměřením
na daňovou oblast
Vybrané otázky nového obchodního práva, dopady
do daně z příjmů a účetnictví
Novela zákona o účetnictví a vyhlášky č. 500/220 Sb.

KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vybraná absolutní a relativní práva, II. část, změny
a novinky v novém soukromém právu, dopady do
daně z příjmů a účetnictví
Daň z příjmů v daňových judikátech (včetně judikatury NSS) ve srovnání se stanovisky MF především
na bázi Koordinačních výborů

Elektronická evidence tržeb

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

2
5 let (201

Výklad zákona o DPH včetně změn účinných
od 1. 1. 2017
Novela zákona o DPH 2017
Prokazování původu majetku
Trestní odpovědnost DP v Plzni, Pavel Málek

V roce 2016 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 pak při splnění minimálního
požadovaného počtu hodin vzdělávání (45 hodin/rok),
vystavováno potvrzení o splnění hodinové dotace
v systému KPV KDP ČR za konkrétní rok a dále je také
vystavováno Osvědčení po 5ti letech nepřetržitého
kontinuálního vzdělávání při každoročním splnění doporučené hodinové dotace.

poradce
daňový
0000

Trestní odpovědnost daňového poradce

– 2016)

Elektronická evidence tržeb,
zleva: Martin Šabo, Simona Hornochová
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Kontrolní hlášení,
zleva: Tomáš Hajdušek, Václav Čepelák, Jiří Fojtík, Ondřej Fasora

- 43 -

VZDĚLÁVÁNÍ

WORKSHOP KULATÝ STŮL

ÚČETNICTVÍ PRO DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Novela zákona o účetnictví byla impulsem pro přípravu ucelenějšího vzdělávacího cyklu ke koncepčnímu
rámci účetnictví ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze.
Účetní zásady a jejich promítnutí do praxe, včetně interpretací Národní účetní rady a judikatury, koncepční
změny českých účetních předpisů včetně vlivu IFRS
a praktické dopady novely zákona o účetnictví, interakce účetnictví a daní, to vše v podání vynikajících
lektorů.

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity, Katedrou ﬁnančního práva a ﬁnanční vědy Právnické fakulty
Univerzity Karlovy a Katedrou veřejných ﬁnancí Fakulty
ﬁnancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze uspořádala v Praze dne 8. listopadu 2016 workshop
Kulatý stůl k problematice mezinárodního zdaňování
v kontextu České republiky.
Workshop byl určen daňovým poradcům, zástupcům
státní správy, zejména Ministerstva ﬁnancí a ﬁnanční
správy, akademickým pracovníkům, politikům, studentům a další odborné veřejnosti.

Účastníci v učebně VŠE v Praze

Prezence

Účastníci workshopu

Zleva: Peter Chrenko, Danuše Nerudová, Petra Pospíšilová,
Jana Tepperová, Lukáš Moravec, Martin Jareš, Radim Boháč,
Stanislav Kouba
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Účastníky workshopu přivítala prezidentka KDP ČR Petra Pospíšilová a také Stanislav Kouba, ředitel odboru
Daně z příjmů z MF ČR. Prezidentka v úvodu uvedla,
že tento způsob debaty vítá a to především její otevřený přístup a zapojení širší skupiny odborníků z řad odborné veřejnosti businessu a veřejné správy. Zmínila
také, že v aktuálních diskusích k tomuto tématu občas
unikají některé souvislosti např. kdo stanovuje pravidla
zdanění, protože to nejsou ani společnosti ani daňoví
poradci. Stanislav Kouba konstatoval, že se jedná o problémy související s obecnou globalizací a elektronizací.
Domnívá se, že problémy, které se nyní řeší na úrovni
velkých korporací, se budou, v horizontu 10 let, řešit i na
úrovni menších subjektů, resp. živnostníků.
Lukáš Moravec z České zemědělské univerzity v Praze, který otevřel první diskusní panel, se domnívá, že je
vhodné rozlišit mezi nelegálním daňovým plánováním
a mezi relativně běžným technikám, které jsou omezeny
transferovými cenami a jejími pravidly.
Danuše Nerudová, garantka programu kulatého stolu
z Mendelovy univerzity v Brně, uvedla, že klíčovým pojmem Evropské komise je udržitelnost daňového systému, což naráží na řadu obecných problémů. Na workshopu vystoupil i Martin Jareš z Ministerstva ﬁnancí ČR,
který mimo jiné zmínil, že korporátní mezinárodní daňová optimalizace nikdy nebyla tak vysoko na politické
agendě, jako je dnes. Proto je důležité o těchto věcech
veřejně debatovat, přesto, že v této chvíli bezprostředně
nedopadají na chování ﬁrem v ČR. Znalost očekávaných
trendů a blízkého budoucího vývoje však bude i pro praxi daňových poplatníků nesmírně důležitá.

Radek Neužil (vpravo) zahájil přednášku společně s Ladislavem Mejzlíkem,
děkanem Fakulty ﬁnancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Úvodní přednáška
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VZDĚLÁVÁNÍ

PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PORADENSTVÍ BRNO

PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PORADENSTVÍ PRAHA

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy
Univerzity jsme v Brně realizovali již 11. běh právního
vzdělávání pro daňové poradce a jejich spolupracovníky. Odbornou náplní vzdělávacího programu je občanské právo, obchodní právo, správní a ﬁnanční právo,
pracovní právo, trestní právo a mezinárodní a evropské právo a další právní odvětví. V prosinci jsme dvouletý cyklus 18 přednášek zakončili předáváním osvědčení úspěšným absolventům. Podmínkou pro získání
osvědčení byla nejen účast na přednáškách, ale i zpracování písemné práce.

Osvědčení pro absolventy

Zahájení právního vzdělávání

Radek Neužil předával osvědčení úspěšným absolventům

Účastníci právního vzdělávání v Praze

Zahájení právního vzdělávání,
zleva: Marie Karfíková a Radek Neužil

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze jsme zahájili vzdělávací program Právní vzdělávání pro poradenství, který
proběhne v období září 2016 - prosinec 2017.
Cílem je doplnit účastníkům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.
Vzdělávání zahájila paní Marie Karfíková, děkanka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Radek
Neužil, tajemník Komory. Cyklus 17 přednášek
v průběhu tří semestrů se zaměří mimo jiné na
obchodní, občanské, správní, pracovní a trestní
právo. Všichni absolventi mají možnost získat
osvědčení o absolvování cyklu, které vydá Právnická fakulta Univerzity Karlovy.
Zahájení právního vzdělávání

Učebna Právnické fakulty Masarykovy univerzity
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VZDĚLÁVÁNÍ

TŘI VĚŽIČKY

TRADIČNÍ SEMINÁŘE V NYMBURKU A V PRAZE

Ve dnech 6.– 8. ledna 2016 se konal třetí ročník diskusního semináře zaměřeného na novinky a poslední legislativní
vývoj v oblastech daní z příjmů, daně
z přidané hodnoty, účetnictví a daňového řádu. Na semináři přednášeli odborníci z praxe, kteří se problematice věnují
podrobně.
Součástí semináře byl i společenský
program v podobě bowlingového turnaje, karaoke párty a vystoupení kapely
Kanci paní nadlesní.

Radek Neužil zahájil seminář

Zaplněný sál semináře v Olšance

Tradiční jarní a podzimní semináře ve Sportovním centru v Nymburku a v hotelu Olšanka v Praze patří k základním vzdělávacím akcím přinášející informace o novinkách v daňové a související legislativě s možností
aktivní diskuse všech účastníků. Mezi přednášejícími
jsou především zástupci státní správy, jak z ministerstva ﬁnancí, tak z ﬁnanční správy, kteří se v daňové oblasti dlouhodobě pohybují.
V roce 2016 se těchto seminářů zúčastnilo na 700 daňových poradců.
Přednášející na semináři v Olšance,
zleva: Iva Rindová, Zuzana Rylová
Zaplněný Kongresový sál

Živá diskuse s účastníky nad novelami
(s mikrofonem Simona Pacáková)

Jiří Nesrovnal přednášel
problematiku DPPO
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Jana Skálová přednášela novinky
v účetních příkladech

Seminář v Nymburku
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VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ KDP ČR, NSS A MF ČR

Účastníky tradičního společného semináře přivítali Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, Alena Schillerová,
náměstkyně ministra ﬁnancí, Jan Ronovský, zástupce
generálního ředitele GFŘ a Josef Baxa, předseda NSS,
který celý seminář moderoval.
Témata jako ekonomická a podnikatelská logika a její
vliv na daňovou uznatelnost nákladů, daňově účinný
náklad v pojetí zákona o daních z příjmů, zásada ne bis
in idem a stížnost dle daňového řádu byla předmětem
diskusí na půdě Nejvyššího správního soudu v Brně.
Seminář se uskutečnil 3. října 2016 za účasti daňových poradců, soudců a dalších zástupců Nejvyššího
správního soudu a představitelů Ministerstva ﬁnancí
a Finanční správy.

Zleva: Alena Schillerová, Petra Pospíšilová, Josef Baxa,
Jiří Nesrovnal, Ilona Součková

Zaplněný Plenární sál Nejvyššího správního soudu

Zleva: Josef Baxa, Jiří Nesrovnal

Zleva: Alena Schillerová, Petra Pospíšilová, Josef Baxa

Zleva: Karel Šimka, Barbara Pořízková

Zaplněný Plenární sál Nejvyššího správního soudu

Zaplněný Plenární sál Nejvyššího správního soudu
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VZDĚLÁVÁNÍ

SETKÁNÍ S MINISTREM FINANCÍ
ANDREJEM BABIŠEM

SETKÁNÍ S VRCHNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPKYNÍ
LENKOU BRADÁČOVOU

Komora se snaží naplnit svůj cíl, zprostředkovat daňovým poradcům setkání s osobnostmi, které významně
ovlivňují výkon daňového poradenství a přinést aktuální informace o dění v této oblasti.

Andrej Babiš živě diskutoval jak s moderátorem, tak
dalšími daňovými poradci
Lenku Bradáčovou přivítala Petra Pospíšilová

V září 2016 se daňoví poradci sešli s vrchní státní zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D., která s nimi přišla diskutovat jak o fungování orgánů činných
v trestním řízení, tak na témata, která se dotýkají daňové problematiky.
Setkání nelze hodnotit jinak, než jako úspěšné a lze
předpokládat, že oboustranná komunikace Komory
daňových poradců ČR a státního zastupitelství bude
i nadále pokračovat.

Představení hlavního hosta Andreje Babiše

První místopředseda vlády a ministr ﬁnanci Andrej Babiš se 14. dubna 2016 zúčastnil třetího setkání daňových poradců s osobností. Rozhovor s ním vedl viceprezident Komory Martin Tuček.
V úvodní části se debata točila kolem politiky, způsobu řízení ministerstva a fungování státu a snaze
o větší efektivitu práce a maximální transparentnost.
V souvislosti s nově zaváděnými opatřeními, jako je
například systém prokazování původu majetku nebo
elektronická evidence tržeb, ministr ﬁnancí zdůraznil,
že prioritou je potírání šedé ekonomiky a opatření se
týkají plošně všech, kteří se pohybují mimo systém,
bez ohledu na jejich velikost nebo obor podnikání. Inspirací jsou zahraniční zkušenosti.
Mezi zeměmi, kde lze čerpat zkušenosti, byly uvedeny
Německo, Slovensko, Chorvatsko nebo některé pobaltské či severské státy.
Z hlediska chystaných legislativních novinek Ministerstvo ﬁnancí pracuje na zavedení systému samovyměření daní, stejně tak je záměrem připravit nový zákon
o daních z příjmů, a to ještě v roce 2017. Ze strany Ministerstva ﬁnancí i ﬁnanční správy bylo potvrzeno, že
Česká republika bude aktivně participovat na opatřeních, týkající se mezinárodního zdaňování, vážících se
k opatřením jak ze strany OECD, tak Evropské komise,
včetně zapojení se do výměny informací, stejně tak se
bude nadále věnovat problematickým oblastem, jako
je například tranferpricing.
Ve vztahu k profesi Andrej Babiš ujistil, že uznává práci
daňových poradců a sám jejich služeb využívá. Současně vyslovil přání, aby i ze strany daňových poplatníků bylo respektováno právo státu daně vybírat.

Zasedací místnost Kooperativy, v popředí zleva:
moderátor Martin Tuček, host Andrej Babiš

Zleva: Martin Tuček, Andrej Babiš, Petra Pospíšilová,
Radek Neužil
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Zleva: Martin Tuček, Lenka Bradáčová

Zaplněná zasedací místnost Kooperativy

Poděkování Lence Bradáčové za otevřenou diskusi, zleva:
Radek Neužil, Martin Tuček, Lenka Bradáčová, Petra Pospíšilová

Na setkání nechyběly ani chytré a vtipné komentáře paní
Bradáčové k probíraným tématům
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VZDĚLÁVÁNÍ

ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM 2016

Diskuse k probírané problematice

Alena Schillerová pohovořila na téma
aktuální stav a vývoj daňové legislativy

Zleva: Braňo Kováč, Martin Tuček

Účastníky přivítal Radek Neužil, v panelu zleva: Karel Šimka,
Barbara Pořízková, Miroslav Gavalec, Ivan Rumana, Robert
Bezecný, Ľubica Dumitrescu, Lucie Rytířová

IX. ročník společného diskusního semináře KDP ČR
a SKDP se uskutečnil ve dnech 12. – 13. května 2016
v Brně pod záštitou Honorárního konzulátu SR.
Semináře se účastnilo celkem 142 účastníků - daňových poradců, zástupců ministerstev ﬁnancí a ﬁnančních správ obou zemí a zástupců akademické
obce.
Účastníky přivítala prezidentka Komory daňových
poradců ČR Petra Pospíšilová a nově zvolený prezident Slovenské komory daňových poradců Jozef
Danis. K tématu aktuálního stavu a vývoje daňové
legislativy vystoupila náměstkyně ministra ﬁnancí
pro sekci Daně a cla Alena Schillerová, která komentovala aktuální daňové iniciativy Ministerstva
ﬁnancí a potvrdila preventivní účinky kontrolního
hlášení. Doplnila ji Daniela Klučková, generální ředitelka sekce daní a cel MF SR, která uvedla očekávání, že za slovenského předsednictví Evropské unie
bude otevřena revize návrhu jednotného daňového
základu v korporátní dani na úrovni EU.

Zleva: Petra Pospíšilová, Jozef Danis, Daniela Klučková,
Alena Schillerová, Radek Neužil
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Sál kongresového centra Holiday Inn v Brně
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Účastníky fóra přivítala
Petra Pospíšilová

VZDĚLÁVÁNÍ

KLUBOVÁ SETKÁNÍ

STŘEDOEVROPSKÉ DAŇOVÉ FÓRUM

9. září 2016 se uskutečnila v Praze na Novotného lávce mezinárodní konference „Středoevropské daňové
fórum“.
Akce se zúčastnilo více než 80 účastníků z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Slovinska. Konference
byla zahájena welcome drinkem.
Odborný program se skládal ze tří panelů - Implementace 15 akčních kroků BEPS a tlak Finanční správy na
daňové poplatníky, převodní ceny a nový pohled na
dokumentaci a zkušenosti z implementace pravidel
BEPS v reálném světě mezinárodních holdingů.

Přednášející panelu „Převodní ceny a nový pohled
na dokumentaci“, zleva: Christoph Richter, Lenka Lopatová,
Jiří Jakoubek, Robert Jurka

Klub DP jihomoravského regionu

V roce 2016 se uskutečnilo 107 klubových setkání,
která se pravidelně konají v různých regionech České
republiky. Daňoví poradci mohou navštěvovat setkání
v kterémkoli regionu, což jim umožňuje výběr z mnoha
přednášených témat.

Účastníci konference
Klub DP jihomoravského regionu,
zleva: Jiří Nesrovnal, Eva Nedorostková

Seznam aktivních garantů v regionech
a počty registrovaných daňových poradců

Welcome drink u Karlova mostu
Přednášející panelu „Implementace 15 akčních kroků BEPS
a tlak Finanční správy na daňové poplatníky“
zleva: Martin Jareš, Christian Schmidt

Porada přednášejících panelu „Zkušenosti z implementace pravidel
BEPS v reálném světě mezinárodních holdingů“ zleva: Gabriela
Hrachovinová, Martin Tuček, Manfred Elmecker, Thomas Eisgruber

Účastníci Welcome drinku
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Město

Garant

Počet
DP

Praha

Ing. Jiří Nekovář

2 174

Brno

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

858

Ostrava

Ing. Dagmar Beránková

494

Frýdek-Místek

Ludmila Lea Mazurová

433

Hradec Králové

Bc. Martin Vycpálek

444

Plzeň

Ing. Radek Bílý

393

Zlín

Ing. Miroslav Konečný

355

Olomouc

Ing. Miroslava Mohylová

324

Holešov

Ing. Tomáš Šimčík

284

Liberec

Lenka Raginová

279

České Budějovice

Jiřina Liláková

258

Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Dušek

255

Teplice

Ing. Jana Müllerová

198

Karlovy Vary

Bc. Blanka Marková

180

Hodonín

Ing. Petr Lunga

118

Klub DP olomouckého regionu

Klub DP severomoravského regionu
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VZDĚLÁVÁNÍ

DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ
NA VÝZKUM A VÝVOJ

Zaplněná Likešova aula na Vysoké školy ekonomické v Praze

Zleva: Jiří Nekovář, Petra Pospíšilová, Ilona Součková,
Ludmila Dvořáčková, Drahomíra Martincová

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR jsme realizovali seminář k problematice uznatelnosti výdajů na
výzkum a vývoj. Cílem semináře bylo rekapitulovat současný stav v této oblasti a předat zkušenosti z praktické aplikace odčitatelné položky z pohledu daňových
poplatníků a vnést více světla do této ne zcela jasné
oblasti. Vystoupili na něm daňoví poradci, zástupci Ministerstva ﬁnancí ČR, Finanční správy, Úřadu vlády ČR
a Technologické agentury ČR.
Účastníci semináře, Likešova aula na VŠE v Praze

K problematice proběhla živá diskuse

Zleva: Jiří Nekovář, Petra Pospíšilová
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Přednášející na semináři zleva Jiří Nekovář, Petra Pospíšilová, Ilona Součková,
Ludmila Dvořáčková, Drahomíra Martincová, Přemysl Filip, Tomáš Vítek

Jiří Nesrovnal představil pohled daňových poradců
na danou problematiku

Jiří Nekovář seminář moderoval
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VZDĚLÁVÁNÍ

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Komora v roce 2016 pořádala kurzy odborné angličtiny. Základem byly tři celoroční kurzy ve třech různých
jazykových úrovních. Kurzy byly doplněny i o on-line
výuku určenou především pro opakování probraného
učiva. Účastníci jazykových kurzů měli opět možnost
zúročit získané dovednosti při návštěvě zahraniční komory daňových poradců.
Hostitelem byla tentokrát Norimberská komora daňových poradců - Steuerberaterkammer Nürnberg. Účastníci studijního pobytu se tak měli možnost seznámit
se systémy daní a daňového poradenství v Německu.

Kurz angličtiny v Praze

Daňoví poradci před sídlem DATEVu v Norimberku

Zleva Achim Prölß, Radek Neužil, Thomas Linse, Susanne
Schmidt-Pfeifer, Michael Fritzsch, Hans-Peter Schmidt,
Martin Tuček

Susanne Schmidt-Pfeifer

Přednášející na semináři, zleva Susanne Schmidt-Pfeifer,
Thomas Linse, Michael Fritzsch

Daňoví poradci na semináři v sídle Norimberské komory

Thomas Linse

Daňoví poradci na semináři v sídle Norimberské komory daňových poradců
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Diskuse s účastníky na odbornými tématy
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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 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 a které má mimo jiné 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.

Přípravný kurz Brno, Kozí

Přípravné kurzy Brno, Kozí – DPH Brno, Ivana Langerová

Praha, Karlův most, pohled ze školící místnosti

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.
Daňovou abecedou prošlo v tomto roce 76 uchazečů
a osvědčení získalo 71 uchazečů.
Přípravné kurzy Praha, Novotného lávka
– simulace zkoušek, jaro - DPFO, Jan Molín

Přípravný kurz Brno, Kozí - Teorie DPFO,
Zuzana Rylová, Miroslava Říčná - úvod

Daňová abeceda MŠMT Praha, Novotného lávka
– test , komise Michaela Baranyková, Miroslava Říčná

Daňová abeceda MŠMT Praha, Novotného lávka – test

Daňová abeceda MŠMT Praha, Novotného lávka
– Účetnictví, Pavlína Kouřilová
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Daňová abeceda MŠMT Praha, Novotného lávka - atmosféra

Daňová abeceda MŠMT Praha, Novotného lávka - atmosféra

Daňová abeceda MŠMT Praha, Novotného lávka – test

Daňová abeceda MŠMT Praha, Novotného lávka
– Malé daně, Václav Pikal
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2016

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

CFE TAX FORUM 2016

Memorandum o porozumění
bylo uzavřené mezi Korejskou komorou daňových poradců a Komorou daňových
poradců ČR.
Dne 21. dubna 2016 v Bruselu podepsali dohodu o spolupráci a v oblasti výměny
informací, týkající se daňového poradenství a daňových
systémů obou zemí, prezident Un Chan Baek za Korejskou komoru a prezidentka
Ing. Petra Pospíšilova za Komoru daňových poradců ČR.

Nak Bum Baek, Milan Vargan, Un Chan Baek,
Petra Pospíšilová, Jiří Nekovář, Martin Tuček
a Radek Neužil

GLOBAL TAX CONFERENCE

Zleva: Isabelle Richelle, Rupert Shiers,
Petra Pospíšilová, Jeroen Lammers

Dne 21. dubna 2016 pořádala CFE již tradiční CFE
Forum, mezinárodní konferenci v Bruselu na téma
„Rebuilding the international tax system: How to
square the circle?“
CFE Forum 2016 bylo zamřeno na aktuální přestavbu konceptu mezinárodního zdanění. Témata zahrnovala reakci EU a členských států na dokončení
projektu BEPS, zejména se jednalo o čekávané změny koncepce ekonomické podstaty, tvorby hodnot
a stálé provozovny.

Daňová konference na téma „New rules for a new era“, zaměřená na současnou daňovou politiku, byla organizována Irish Tax
Institute (Komora daňových poradců v Irsku) a Harvard Kennedy
School ve dnech 9. – 11. března 2016 v Dublinu. Konference byla
postavena na panelových diskuzích tak, aby ukázala názorové
spektrum různých zainteresovaných skupin od zástupců OECD
a Evropské komise, přes akademiky až po zástupce profese daňových poradců a korporátního sektoru.

Radek Neužil na konferenci
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Zleva: Milan Tomíček, Petra Pospíšilová, Radek Neužil,
Martin Tuček

Tax Forum 2016
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ CFE

PROFESNÍ KONFERENCE CFE

Profesní konference CFE „Involving tax advisers in
ﬁghting tax avoidance – what will change?” se konala
18. listopadu 2016 v Lublani s českou účastí.
V panelu k vývoji daňových politik a opatřením proti
vyhýbáním se placení daní vystoupili zástupci OECD,
Evropské komise a za Evropský parlament český europoslanec Luděk Niedermayer, který zdůraznil, že iniciativy EU v oblasti zdaňování jsou velmi intenzivní a aktivita Evropské komise navazuje na celosvětové trendy
s poznámkou, že pokud budou pravidla přijata v úrovni
EU, jsou pro členské státy závazná. V bloku k regulaci
daňového poradenství shrnul tajemník Komory daňových poradců ČR, Radek Neužil, regulatorní nastavení
daňového poradenství a zvýraznil výhody zákona o daňovém poradenství pro daňové poplatníky, stát i profesi jako takovou.

Luděk Niedermayer (člen Evropského parlamentu)

Petra Pospíšilová a Piergiorgio Valente

Valné shromáždění Confédération Fiscale Européenne (CFE) zvolilo na svém zasedání ve Varšavě 23.
září 2016 viceprezidentkou této významné mezinárodní organizace Petru Pospíšilovou, prezidentku
Komory daňových poradců ČR, která navázala na své
dosavadní působení v CFE, kdy byla v posledních 4 letech předsedkyní podvýboru pro nepřímé daně Fiscal
Committee.
Nastupujícím prezidentem byl zvolen Piergiorgio Valente, který byl v CFE předsedou výboru Fiscal Committee.

Její zvolení je úspěchem i celé Komory daňových poradců ČR, která se dlouhodobě aktivně podílí na práci
této organizace. Ke svému zvolení Petra Pospíšilová
říká: „Spolupráce daňových poradců na mezinárodním
poli je čím dál důležitější. Daňové správy spolupracují
na mezinárodních úmluvách pro zlepšení daňového
inkasa a daňoví poradci musejí umět poradit svým klientům v tomto novém kontextu.“
CFE byla založena v roce 1959 v Paříži a sdružuje 26 národních profesních organizací daňových poradců z 21 států. V celkovém počtu CFE reprezentuje
více než 200 000 daňových poradců v Evropě.

Shromáždění
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Radek Neužil

Zleva: Martin Lambe (Irish Tax Institute), Radek Neužil
(tajemník Komory daňových poradců ČR), Gerald Klement
(tajemník Rakouské komory daňových poradců)

Zleva: Tilen Božič (státní tajemník MF Slovinska), Henk Koller
(prezident CFE), Simona Štravs (prezidentka Slovinské komory
daňových poradců), Radek Neužil (tajemník Komory daňových
poradců České republiky)

Konference
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KRAJOWE IZBY
DORADCÓW PODATKOWYCH POLSKA

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI KOMORAMI

Dne 14. prosince 2016 proběhla v polské Varšavě konference k 20. výročí založení Krajowe Izby Doradców
Podatkowych (KIDP). Za Komoru daňových poradců
ČR vystoupila jako host paní Gabriela Hrachovinová,
která přednesla krátkou zprávu o dosavadní spolupráci obou komor a gratulaci k 20. výročí.

SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ PREZIDIÍ KDP ČR A SKDP

V předvečer Česko-slovenského fóra 2016 se
sešli představitelé KDP ČR s nově zvolenými
představiteli SKDP. Prezidentka KDP ČR Petra
Pospíšilová a prezident SKDP Jozef Danis potvrdili
význam úzké spolupráce mezi oběma komorami.
Další společné zasedání Prezidií komor České
a Slovenské republiky se uskutečnilo ve dnech
9. a 10. října 2016 v Bratislavě. Zástupci komor se
vzájemně informovali o novinkách v legislativě,
organizační struktuře kanceláří a diskutovali
zajištění a obsahovou náplň vzdělávacích akcí.

Zástupci Norimberské komory daňových poradců, Slovenské
komory daňových poradců, Komory daňových poradců ČR
a Honorárního konzulátu Rakouska v Brně

Při příležitosti Středoevropské
daňové konference se dne 8. září
2016 uskutečnila v Praze společná
večeře zástupců daňových komor
z Norimberka, Hamburku, Slovinska, Slovenska a Česka.
Jako host byl přítomen také honorární konzul Rakouské republiky v Brně pan Mag. Georg Stöger.
Předmětem diskuse byly zejména možnosti hlubší spolupráce
zúčastněných stran a formy, jak
prakticky vzájemně komunikovat
a spolupracovat.

Zástupci Hamburské komory daňových poradců
a Radek Neužil

Zleva: Miriam Galandová, viceprezidentka SKDP

Branislav Kováč, viceprezident SKDP a Sandra Kos,
tajemnice SKDP, dále členové prezidií SKDP a KDP ČR

Jozef Danis, prezident Slovenské komory daňových
poradců, Petra Pospíšilová - prezidentka KDP ČR
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Zástupci Norimberské komory daňových poradců, Slovenské
komory daňových poradců, Komory daňových poradců ČR
a Honorárního konzulátu Rakouska v Brně
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Zástupce Slovinské komory daňových poradců
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY

ODBORNÝ SEMINÁŘ NÚR

7. ročník tradičního odborného semináře Národní účetní rady se uskutečnil v pátek 2. prosince 2016 ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze.
Seminář zahájil Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty ﬁnancí
a účetnictví VŠE v Praze, a Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra ﬁnancí, který prezentoval záměry Ministerstva ﬁnancí v oblasti regulace účetnictví a auditu.
V letošním roce byla pozornost semináře zaměřená
na nový obsah a strukturu účetní závěrky a účetních
výkazů, audit středních a velkých účetních jednotek
– nestátní neziskové organizace, novelu zákona o auditorech a nové povinnosti v oblasti sestavení konsolidované účetní závěrky.
Petr Vácha, člen výkonného výboru KAČR,
předseda Výboru pro účetní výkaznictví KAČR
Účastníci semináře ve Vencovského aule VŠE

Irena Liskařová, prezidentka KAČR

David Bauer, ředitel odboru Regulace
a metodika účetnictví, MF ČR
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Zleva: Jana Pilátová, prezidentka Svazu účetních ČR,
Vít Šelešovský, kancelář KDP ČR,
Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty ﬁnancí a účetnictví VŠE

Simona Pacáková, daňová poradkyně, auditorka, soudní znalkyně

Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty ﬁnancí a účetnictví VŠE

Alice Šrámková, účetní experka, daňová poradkyně

Jiří Pelák, 1. viceprezident KAČR
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY

SME FÓRUM

DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU

Již 11. ročník SME Fóra se uskutečnil 26. května 2016 v Praze a Komora
se stala jeho mediálním partnerem.

Soutěž „Daňař & daňová ﬁrma roku“ je jediná soutěž
tohoto typu v České republice. Daňová veřejnost měla
možnost zvolit z nominovaných kandidátů daňovou
osobnost roku 2015, největší daňové hvězdy, daňové
naděje a daňovou kancelář snů. Široká veřejnost pak vybírala nejžádanějšího zaměstnavatele, nejlepšího lektora a TOP 10 nejvstřícnějších ﬁnančních úřadů a přidělila
Daňový citron. Komora daňových poradců je mediálním
partnerem této soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků
za rok 2015 se uskutečnilo 11. února 2016.
Nejlepší odborníky v oblasti daní volila laická
i odborná veřejnost

I letošní ročník byl zaměřený na daňovou problematiku a pozvanými
hosty byli ministr ﬁnancí Andrej Babiš, náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová, ředitel Generálního
ﬁnančního ředitelství Martin Janeček a prezidentka Komory daňových
poradců ČR Petra Pospíšilová.
Panelové diskuze s účastníky moderoval Karel Havlíček,
předseda AMSP

Vítězové jednotlivých kategorií z řad daňových poradců
i státní daňové sféry

Místo konání: City Tower

ZÁKON ROKU 2015

7. ročník ankety Zákon roku
organizoval Ambruz & Dark
Deloitte Legal ve spolupráci s partnery ankety.
Cílem ankety bylo přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na
podnikatelské prostředí a obecně o úrovni právního
prostředí v České republice.
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Téměř dvě třetiny podnikatelů, ﬁrem a odborné veřejnosti rozhodly na základě hlasování o tom, že v anketě Zákon roku 2015 o nejlepší legislativní počin
v loňském roce zvítězila transparentnost nakládání
s veřejnými prostředky (Registr smluv).
S výrazným náskokem tak předstihl novelu zákona
o účetnictví či novelu zákona o svobodném přístupu
k informacím.

O revolučních změnách v daních diskutoval Karel Havlíček
s ministrem ﬁnancí, Andrejem Babišem

SBÍREJ TONER

Komora daňových poradců ČR je zapojena do projektu
SBÍREJ-TONER.CZ. Jedná se o ekologicko–charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. V České republice běží od roku 2009.
Celkově se za období květen 2009 – červen 2016 získala částka 2 448 775 Kč.
Celý výtěžek získaný z renovace nasbíraných tonerů
putuje do zařízení pro mentálně hendikepované a nemocné spoluobčany, která jsou do projektu zapojena.
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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.

Redakční rada pracovala
v roce 2016 ve složení:
Mgr. Simona Hornochová
Ing. Miroslav Mrázek
JUDr. Petra Nováková, Ph.D.
Ing. Lucie Rytířová, LL.M.
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 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.

DAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ

Obálka Bulletinu 1/2016

Obálka Bulletinu 2/2016

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

Obálka Bulletinu 3/2016

Obálka Bulletinu 4/2016
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TISKOVÁ KONFERENCE

NA
TISKOVOU
KONFERENCI
na téma

QR FA K TU RA

TISKOVÉ ZPRÁVY
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Komora daňových poradců
ČR představila dne 14. června
2016 na tiskové konferenci v Praze
standard QR Faktura, jehož cílem je zjednodušení přenosu základních účetních dat z papírové faktury přímo
do účetních systémů.
QR Faktura je standard formátu navrženého pro přenos a sdílení základních hlavičkových účetních údajů
z faktur a jiných účetních, či daňových dokladů. Výhoda použití QR Faktury spočívá především v automatizovaném přenosu údajů z faktur do účetních systémů
bez zásahu lidského faktoru. Tím se jednak zvýší komfort pro zpracovatele dokladů, ale také se sníží počet
špatně zadaných údajů a náklady na jejich dohledávání, případně vymáhání. Uživatel, vybavený čtečkou QR
kódu a účetním programem s podporou QR Faktury,
místo ručního typování údajů naskenuje z papírové
faktury QR kód, čímž se mu předem vyplní příslušná
pole účetního záznamu v účetním programu. Uživatel může údaje zkontrolovat a případně opravit. Tím
nejen roste uživatelská spokojenost, ale také klesá
chybovost zadání. Automatizace přenosu dat faktur
nabývá na důležitosti zejména v souvislosti s kontrolními hlášeními, kdy využití QR Faktury významně přispěje k tomu, aby odběratel reportoval do kontrolního
hlášení stejné údaje jako jeho dodavatel. Dojde tak
k podstatnému snížení počtu vad kontrolního hlášení
jen z důvodu nepřesného přepisu dat a také snížení
nákladů na vydávání výzev oběma stranám obchodu
k odstranění těchto vad.
Při přípravě standardu QR Faktury byly plně využity
možnosti integrace s již zavedenou a rozšířenou QR
Platbou. Na faktuře tak bude k dispozici stále jen jeden QR kód, který obsahuje jak platební údaje pro zadání bankovního platebního příkazu, tak účetní údaje
pro účetní programy.
���������������������
�������������
������������

Účastníci tiskové konference, zleva: Tomáš Hajdušek,
Petra Pospíšilová, Martin Janeček, Martin Cígler

Tiskové konference se zúčastnili novináři i Česká televize

Zleva: Petra Pospíšilová, Martin Janeček

V průběhu roku 2016 vydala Komora 14 tiskových
zpráv, které se týkaly těchto aktuálních témat:
IX. ročník Česko - slovenského fóra (12. 5. 2016)
Komora daňových poradců ČR přijala do svých
řad 47 nových daňových poradců (27. 5. 2016)
Automatizace a zjednodušení zpracování faktur
pomocí standardu QR Faktura (14. 6. 2016)
Komora daňových poradců vyzývá daňovou
správu, aby co nejdříve připravila detailní návrh
metodiky pro uplatňování EET (4. 7. 2016)
Zákon o prokazování původu majetku může být
nástrojem daňové šikany (7. 9. 2016)
Společný seminář SP ČR a KDP ČR k daňové
uznatelnosti výdajů na výzkum a vývoj (8. 9. 2016)
Bude daňový systém díky BEPS spravedlivější,
efektivnější a pochopitelnější? (9. 9. 2016)
Petra Pospíšilová viceprezidentkou Confédération
Fiscal Européenne (CFE) (23. 9. 2016)
Co přinese zavedení společného konsolidovaného
základu daně z příjmu právnických osob v EU
daňovým subjektům a Jaký to bude mít dopad
na daňové příjmy v ČR? (8. 11. 2016)
24. řádná valná hromada Komory daňových
poradců ČR (11. 11. 2016)
Chaos v EET nikomu neprospěje (25. 11. 2016)
Profesní Komory vyzývají vládu k zavedení
efektivního postihu neoprávněného výkonu
činnosti nekvaliﬁkovanými osobami a ochraně
spotřebitelů (2. 12. 2016)
Ústavní soud dal za pravdu Komoře daňových
poradců u kontrolních hlášení (20. 12. 2016)

Účastníci tiskové konference

Praktická ukázka využití standardu QR Faktura
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ODEZVY V MÉDIÍCH

WEBOVÉ STRÁNKY PRO VEŘEJNOST

Našim cílem je mít 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.
Webové stránky pro veřejnost:
www.kdpcr.cz
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FACEBOOK

YOUTUBE

Komora začala komunikovat
prostřednictvím této sociální
sítě ve 2. polovině roku 2014.

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.

Ke konci roku 2015 již měla
přes 900 fanoušků a v průběhu roku 2016 se tento počet téměř zdvojnásobil. Aktuálně se
nám podařilo překonat hranici
1600. Jsme rádi, že se nám
daří našimi příspěvky oslovit
uživatele a že ti svými komentáři k příspěvkům doplňují pohled na aktuální situaci nejen
v daňových oblastech.

Česko-slovenské fórum 2016
S daňovým poradcem Vás daně nedoběhnou
– záznam z 1. ročníku běhu Komory daňových
poradců
Tisková konference na téma QR Faktura –
představení nového standardu
Průvodce webem – návod pro používání interního
webu Komory
Piergiorgio Valente President of the CFE
– rozhovor s nově zvoleným prezidentem CFE
Ing. Petra Pospíšilová Vice-president of the CFE
- rozhovor s nově zvolenou viceprezidentkou CFE

LINKEDIN

Na sociální síti LinkedIn se Komora daňových poradců
ČR zaměřila především na daňové poradce, jejich klienty a také veřejnost, která má o daňovou problematiku zájem. Zveřejňujeme zde novinky z oblasti daňové
legislativy, témata dotýkající se výkonu daňového poradenství a správy daní. Stejně tak zde najdete novinky
z oblasti zajímavých publikací, které jsou daňovému
poradenství blízké i možnost vzdělávacích kurzů pro
zájemce o to stát se daňovým poradcem, stejně jako
odborné semináře pro daňové poradce, kteří si naopak
své znalosti chtějí prohloubit.
V rámci LinkedInu jsou zřízeny dvě diskusní skupiny.
Komora daňových poradců ČR je diskusní skupina,
která slouží jak veřejnosti, tak i samotným daňovým
poradcům a ke konci roku již měla více než 240 členů.
Druhou skupinou je uzavřená diskusní skupina Daňoví
poradci, která slouží k diskuzi nad odbornými tématy
a problematikou, se kterou se daňoví poradci potýkají.
Počet jejích členů překročil ke konci roku stovku.
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Je reálné nastavit férové a efektivní korporátní
zdanění? – rozhovor s Petrou Pospíšilovou,
prezidentkou KDP ČR a Danuší Nerudovou,
vedoucí Ústavu účetnictví a daně na Mendelově
univerzitě v rámci workshopu Kulatý stůl.

TWITTER

V březnu roku 2016 jsme začali využívat další ze sociálních sítí pro zveřejňování klíčových myšlenek, odkazů na důležité zprávy či propagaci aktivit Komory.
Koncem roku jsme měli přes 80 sledujících.
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PLES DAŇOVÝCH PORADCŮ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

V předvečer konání 24. Valné
hromady se daňoví poradci sešli v Městském divadle
v Brně, aby zhlédli představení My Fair Lady (ze Zelňáku), americký muzikál volně
přepracovaný na brněnskou
jazykovou úpravu, který vznikl na motivy známé divadelní
hry G. B. Shawa Pygmalion.
Vydařená inscenační úprava,
stejně jako výkony hlavních
protagonistů byly pro daňové
poradce výzvou pro strávení
krásného večera a zaplněné
divadlo, smích a příjemná atmosféra pak pro Komoru velmi příjemnou odměnou.

Přivítání hostů Radkem Neužilem

Zaplněný sál paláce Žofín

Ples daňových poradců se konal dne 29. ledna 2016
v Praze na Žofíně. K tanci a poslechu hrál Big band
Vladislava Brože a skupina Night & Day Band. Večerem
provázel taneční mistr Jiří Plamínek. Kromě shlédnutí
skvělých tanečních vystoupení si mohli hosté nechat
pořídit fotograﬁi na připomínku večera, využít služeb
karikaturisty, ochutnat z velké škály rumů, whisky
a bourbons a také využít taneční školy.
Konání plesu podpořily společnosti: T-Mobile Czech Republic a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., OK GROUP a.s.

Fotogr
a

ﬁe z př
edstav
ení

Sklenka vína o přestávce

Plný taneční parket

Předtančení

Big Band Vladislava Brože
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GOLFOVÝ TURNAJ DAŇOVÝCH PORADCŮ

Golfový resort Konopiště

Zleva: Jindřich Kochlíček, Hana Kochlíčková,
Lenka Raginová, Dalibor Nejezchleb

7. ročník golfového turnaje daňových poradců se letos
konal v krásném prostředí golfového resortu na Konopišti. Nejen prostředí bylo krásné, ale jako vždy vyšlo i perfektní počasí. 12. září 2016 bylo počasí přímo
ukázkové s jasnou modrou oblohou, což jen podpořilo

Zleva: Jiří Motičák, Richard Dvořák, Irena Dvořáková,
František Novák

dobrou náladu všech 51 účastníků (daňových poradců
a jejich partnerů).
Absolutním vítězem se stala Ing. Jana Cerny a v jednotlivých kategoriích zvítězili Ing. Kamil Rod (HCP
0 - 24,9) a Ing. Viktor Vorel (HCP 25 - 54).

Jiří Vyhnanovský
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Zleva: Daniel Čapek, Vladimír Čapek, Ivo Bilík, Petr Chýle

Zleva: Karel Janoušek, Karel Lehký, Iva Kaláčová

Zleva: Josef Cerny, Jana Cerny, Petr Maňas

Zleva: Radek Neužil, Kamil Rod, Marieta Melichárková
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1. ROČNÍK BĚHU KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY

18. ročník letních sportovních her KDP ČR, se uskutečnil ve dnech 7. – 9. září 2016 ve Sportovním centru
Nymburk.
Sportovní klání bylo zahájeno kolektivními sporty
(fotbal, volejbal), turnaje se konaly v krásném „letním“
počasí, které přispělo k výborným výkonům i skvělé
atmosféře v celém průběhu her.
Na tradičním večírku byla vítězným týmům i jednotlivcům předána zasloužená ocenění a jako každoročně
byly hry zakončeny bowlingovým turnajem v Sadské.
18. ročníku se zúčastnilo 44 daňových poradců.
Volejbalové družstvo – Dream Team

Start závodníků
Stanoviště střelby z kuše, v pozadí lukostřelba

Účastníci bowlingového turnaje

Registrace závodníků

Pavel Švancara předává cenu nejlepší
běžkyni na dlouhé trati

Dne 7. května 2016 v Brně v parku Lužánky se za krásného slunečného počasí konal 1. ročník běhu Komory
daňových poradců ČR. Pro závodníky byly připraveny
dvě tratě – na 3,5 km a na 6 km. Akce se zúčastnilo 80
běžců. Závodníky přišel pozdravit a podpořit také bývalý profesionální český fotbalový útočník Petr Švancara.
Byl připraven i bohatý doprovodný program, nejen pro
účastníky, ale i pro děti.
Běžecký závod se uskutečnil pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a Městské části Brno
– Střed.
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Sportovní program pro děti

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

Výuka Country tanců

Společné foto účastníků sportovních her
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KANCELÁŘ KDP ČR

KONTAKTY

Sídlo

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00 Brno

Poštovní adresa

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00 Brno

tel.: +420 542 422 311

Elektronická adresa

kdp@kdpcr.cz

Fakturační adresa

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00 Brno

www.kdpcr.cz
Datová schránka: ng6adi3

IČ 44995059
DIČ CZ44995059

Zleva: Šárka Lásková, Kamila Stehnová, Kateřina Foretová, Kateřina Cenková,
Jan Martof, Marcela Vaňatková, Jaromir Papírník, Pavlína Fialová, Vít Šelešovský,
Kristýna Machalová, Vladimír Šeﬂ, Markéta Pešlová, Vratislav Mánek, Petra Vítková,
Michaela Starečková, Veronika Nováčková, Libuše Koukalová, Miroslava Říčná,
Vilém Lepil, Radek Neužil

Bankovní spojení

Sociální sítě

UniCredit Bank
CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
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