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Úvod

Úvodní slovo

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

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

MOTTO
„Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“
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Rok 2017 byl pro Komoru daňových poradců České Republiky v lecčems mimořádný. Některé věci se týkaly
vnitřních záležitostí, některé aktivit navenek. V každém
případě Komora nadále rozšiřuje portfolio svých aktivit a provádí další profesionalizaci svého zázemí a to
dává dobré předpoklady pro její další budoucí rozvoj
a další zkvalitňování služeb vůči svým členům. Chtěl
bych na tomto místě zmínit, že činnost Komory není
jen záležitostí její kanceláře a profesionálních zaměstnanců. Jako samosprávná profesní organizace by nebylo možné vykonávat činnost bez zapojení daňových
poradců do volených orgánů, kde jsou nezastupitelní
při řízení Komory a dohledu dodržování zákonných pravidel. Stejně tak je pro činnost Komory nezastupitelná
podpora ze strany desítek daňových poradců, kteří se
zapojují do oblastí vzdělávání, legislativy, kvaliﬁkačních
zkoušek a podobně.
Z hlediska statistik průběžně narůstá jak počet daňových poradců, kdy se jejich počet přibližuje magickému
číslu 5000, tak počet daňově poradenských společností, jejichž počet je téměř 1000. Současně se nic nemění
na trendu zvyšujícího se počtu žen v profesi a postupném snižování počtu středoškoláků, kteří vstoupili do
profese ještě před zpřísněním kvaliﬁkačních požadavků
v počátcích profesní regulace. Demograﬁcky dominuje
počtem poradců Praha a Střední Čechy, věkově přetrvává jako nejsilnější skupina v rozmezí 41 a 60 let.
V roce 2017 se uskutečnila už 25. řádná valná hromada, které se zúčastnilo 434 fyzicky přítomných
daňových poradců. Kromě jiného Valná hromada zvolila členy a náhradníky Dozorčí komise a Disciplinární
komise, schválila novelu stanov, která se vypořádala
s odpovědností Komory v oblasti dodržování pravidel
proti praní špinavých peněz a současně zavedla nový
režim asistentů daňových poradců. Poprvé se také plně
hlasovalo a volilo prostřednictvím SMS, díky čemuž se
jednání stává velmi efektivní a Valná hromada se zbavila zbytečných časových prostojů, které jednání v minulosti neúměrně natahovaly.
Oblast zkoušek je pro Komoru naprosto klíčová v regulaci kvality profese. Systém zkoušek dlouhodobě funguje podle stejných principů, je postaven na písemné
a ústní části, kde se zejména ověřují znalosti v oblasti
zdaňování. Nedílnou součástí je v posledních letech
i důraz na znalosti v oblasti profesních otázek, které
souvisí se zákonem o daňovém poradenství, profesními povinnostmi daňových poradců a etikou výkonu
povolání.
V legislativě se Komora snaží aktivně ovlivnit legislativní proces jak v oblasti daňového, tak profesního práva.
Těží přitom ze svého postavení povinného připomínkového místa. V řadě případů se vedou s partnery konstruktivní jednání, dochází však i k tomu, že protistrana názorům Komory naslouchat nechce. I přes to se
podařilo v řadě případů ochránit postavení daňových
poradců a jejich profesní výsady, stejně tak napomoci
tomu, že je legislativa díky aktivitám Komory pro praxi
srozumitelnější a její výklad předvídatelnější.
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Ve vzdělávání je cílem Komory být pro své členy garantem kvalitního a cenově přijatelného profesního rozvoje prostřednictvím široké škály vzdělávacích programů
a školení. Klubová setkání, kterých se každý daňový
poradce může zdarma zúčastnit, se vyproﬁlovala do
podoby přednášek s vysokou přidanou hodnotou pro
všechny účastníky. Na tomto místě je potřeba poděkovat všem regionálním garantům, kteří se o kluby starají.
Komoře se ve vzdělávání daří naplňovat strategii různorodosti akcí, úspěšně pokračuje formát setkání s osobností nebo kulaté stoly se širší paletou odborníků na
vybrané téma. Stále aktivnější je Komora v oblasti konferencí, jejichž hlavní výhodou je možnost zapojení více
přednášejících, kteří reprezentují různé názorové skupiny a instituce. V roce 2017 se tak uskutečnil například
první Česko-rakouský daňový seminář v Mikulově nebo
mezinárodní konference k dopadům digitalizace na
daňové poradenství, která byla pořádána ve spolupráci
s CFE (Confédération Fiscale Européenne).
Důležitou ambicí Komory je propojovat a koordinovat
komunikaci v oblasti daní mezi maximem zainteresovaných zájmových skupin. Proto pokračuje kooperace
jak s podnikatelskými svazy, jako například s Hospodářskou komoru, Svazem průmyslu a Svazem malého
a středního podnikání, tak také stále intenzivněji s akademiky a vysokými školami. Samozřejmě sem také
patří podpora platformy Národní účetní rady a pobočky International Fiscal Association v České republice.
V zahraničních aktivitách je nejdůležitější spolupráce
s komorami z okolních států, je proto potěšitelné, že se
podařilo aktivně komunikovat s představiteli profesních komor a institucí ze všech států, které s Českou
republikou sousedí.
V oblasti publikační činnosti a Public Relations pokračuje Komora v nastaveném modelu z minulých let. Vydávané knihy se staly
nedílnou součástí přípravných materiálů ke
kvaliﬁkační zkoušce na daňového poradce,
ale podle statistiky prodejů je vidět, že jsou
vyhledávanou literaturou i pro odborníky
v praxi. Časopis Bulletin drží díky práci redakční rady svoji vysokou kvalitu a e - Bulletin je důležitým zdrojem informací pro daňové poradce. Častěji než v minulosti Komora
vyjadřuje svoje názory veřejně, pokračuje tak
ve vydávání tiskových zpráv a publikování veřejných informací, ve kterých vyjadřuje svůj odborný nepolitický
názor na aktuální daňová témata. Nedílnou součástí
PR jsou potom proﬁly na sociálních sítích, jimž dominuje Facebook s největším počtem sledujících. Určitý
přesah do PR pak mají i společenské a sportovní akce,
které si trvale nachází kladnou odezvu u účastníků,
ať už je to ples Komory nebo běh daňových poradců,
sportovní hry či golfový turnaj. Komora nabízí svým členům jedinečnou službu, mimo jiné je to právě společná
propagace profese a vytváření podmínek pro budování
profesního společenství, jak mezi daňovými poradci
navzájem, tak s dalšími externími osobami a subjekty.
A v tom bude určitě pokračovat i nadále.

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

Prezidium jako orgán Komory má 9 členů a 2 náhradníky a v uvedeném složení bylo zvoleno na jednání
23. Valné hromady KDP ČR dne 6. listopadu 2015.
V roce 2017 pokračovalo Prezidium v naplňování
strategických priorit dle schváleného dokumentu
„Strategické priority Prezidia pro období 2016 až
2018“.
Aktivity jsou rozdělené do tří oblastí:
Komora pro daňové poradce
Komora pro daňové poradenství
Komora pro daňové prostředí
Dění v jednotlivých oblastech v roce 2017 lze zjistit na interních webových stránkách Komory, kde
u všech oblastí je připojen dokument s konkrétními
činnostmi, a zejména jejich výsledky.

Orgány KDP ČR
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Struktura orgánů KDP ČR

Prezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová

VALNÁ
HROMADA

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

DOZORČÍ
KOMISE

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

REDAKČNÍ
RADA

PREZIDIUM

ZKUŠEBNÍ
KOMISE

DISCIPLINÁRNÍ
KOMISE

RADA PRO
VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÉ
KOLEGIUM

GARANTI
KLUBŮ

KANCELÁŘ

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
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Orgány KDP ČR
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Viceprezident KDP ČR

Petra Pospíšilová

Martin Tuček

Členové Prezidia

Jiří Nesrovnal

Lucie Rytířová
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Zasedání Prezidia, Prezidia a Odborného kolegia

Členové Prezidia KDP ČR

Prezidentka KDP ČR

Orgány KDP ČR

Zuzana Rylová

Jana Skálová

V roce 2017 bylo uspořádáno jedenáct prezenčních zasedání Prezidia,
z nichž jednodenní zasedání proběhla čtyřikrát v Brně a šestkrát v Praze.
Výjezdní dvoudenní zasedání Prezidia se konalo počátkem července
2017 v Hnanicích u Znojma. Jednání
se kromě členů Prezidia zúčastnili
náhradníci Prezidia, předseda Dozorčí komise, předsedkyně Disciplinární
komise a zástupci kanceláře Komory. K účasti na projednání některých
bodů byli pozváni hosté.
Program jednání byl sestavován dle
schváleného schématu s přihlédnutím k aktuální časové náročnosti
jednotlivých bodů. Prvním bodem
programu Prezidia byla obvykle kontrola zápisu. Dále následovaly informace o aktivitách mezi zasedáními
a jednotlivé body na vědomí či k rozhodnutí. V roce 2017 bylo kanceláří
Komory nebo členy Prezidia předloženo, Prezidiem diskutováno, vzato
na vědomí nebo hlasováno, přijato
nebo neschváleno a do zápisu zaneseno celkem 165 bodů programu.
Pět zasedání Prezidia s místem konání v Praze bylo v roce 2017 spojeno s odpoledním jednáním Odborného kolegia, které sestává z vedoucích
jednotlivých sekcí, diskusních a pracovních skupin.

Zasedání v Hnanicích u Znojma

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia 5. 6. 2017 v Praze

Edita Ševcovicová

Petr Toman

Zdeněk Urban

Náhradníci Prezidia

Gabriela Hrachovinová
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Martin Kopecký

Hosté z OK GROUP a.s.

Jiří Nesrovnal, Martin Kozák, Petr Toman
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Dozorčí komise

Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory. Úkolem nezávislé Dozorčí komise je dohlížet zejména na řádný výkon 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 nebo jiným zákonem upravujícím
práva a povinnosti daňového poradce při poskytování daňového poradenství, podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení Disciplinární komisi.
Dozorčí komise současně vede i řízení o pozastavení výkonu daňového
poradenství z důvodu nedoložení profesního pojištění nebo trestního stíhání a řízení o vyškrtnutí daňového poradce ze seznamu daňových poradců např. z důvodu pravomocného odsouzení poradce pro trestný čin.
Dozorčí komise zároveň také plní funkci kontrolního orgánu v rámci dohledu nad plněním povinností vyplývajících ze zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu ze strany daňových
poradců.
Ve volbách konaných dne 3. listopadu 2017 byla Dozorčí komise zvolena
ve stejném složení, v jakém působí od roku 2014.
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Disciplinární komise

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

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

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.
Disciplinární komise umožňuje daňovým poradcům přístup k anonymizovaným verzím svých rozhodnutí ve Sbírce rozhodnutí na interních webových stránkách Komory.
Dne 3. listopadu 2017 byli Valnou hromadou zvoleni noví členové
Disciplinární komise, předsedkyní byla zvolena Mgr. Karla Maderová
Voltnerová.

Předsedkyně DIK
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
Náhradníci DIK
Ing. Jiří Babovák
Ing. Ladislav Bubniak
Anna Rydvalová
Dana Srbecká

Zleva: Vladimír Přikryl, Jiřina Cetlová, Petr Hercog, Dana Srbecká, Pavel Kočí, Karla Maderová Voltnerová, Ladislav Bubniak,
Jana Gablovičová, Anna Rydvalová, Dana Peková, Václav Dvořák, Jaroslava Pechová, Jiří Teichmann, Jana Vlková, Roman Kytlica,
Jitka Štefanová
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Valná hromada 2017
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Valná hromada
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Valná hromada KDP ČR

Dne 3. listopadu 2017 se v Praze v paláci Žofín konala 25. řádná valná hromada Komory, které se zúčastnilo 434 fyzicky přítomných daňových poradců.
Zplnomocnění na některého z kolegů odevzdalo 327
daňových poradců. Valná hromada byla v souladu se
zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České Republiky, ve
znění pozdějších předpisů, usnášeníschopná.
Mezi hosty Valné hromady byla i JUDr. Miriam Galandová, viceprezidentka Slovenské komory daňových
poradců, a Mgr. Jiří Zoubek, advokát z České advokátní komory.
Miriam Galandová ocenila vzájemnou spolupráci nejen v oblasti pořádání společných odborných seminářů, kde si obě komory vyměňují přístupy k daňovým
otázkám s velmi cennými postřehy ze strany soudců
Nejvyššího správního soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenské republiky, ale také vzájemnou pomoc při řešení technologických změn, které
probíhají v rámci obou komor. „Komora daňových
poradců ČR byla, je a bude strategickým partnerem
Slovenské komory,“ řekla Galandová.
Hlavními body jednání Valné hromady byly zejména
novelizace vnitřních předpisů Komory včetně jejích
Stanov, Zprávy o činnosti a o hospodaření Komory
a volby do Dozorčí komise a Disciplinární komise.

Palác Žofín

Řídící komise

Prezence účastníků

Velký sál paláce Žofín

Petra Pospíšilová

Prezence účastníků

Velký sál paláce Žofín
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Velký sál paláce Žofín
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Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce
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Kvaliﬁkační zkoušky

Kvalifikační zkoušky, jaro 2017
Písemné části jarních termínů kvaliﬁkační zkoušky
proběhly ve dnech 11.–12. dubna 2017, termíny ústní
části pak ve dnech 27.– 28. dubna 2017, 22. června
2017 a 30. srpna 2017.
První dílčí písemné části zkoušky se zúčastnilo 187
uchazečů, k druhé dílčí písemné části zkoušky přišlo
celkem 154 žadatelů. Dle procentuální úspěšnosti
obou dílčích částí byli uchazeči jarního termínu zkoušek lépe připraveni na první písemnou zkoušku než
na druhou. U první části prospělo téměř 50 % účastníků, u druhé pouze nepatrně nad 20 %. Úspěšně složilo
ústní zkoušku a následně bylo zapsáno do seznamu
poradců po jarních zkouškách celkem 63 nových daňových poradců.

Zahájení 1. dílčí písemné části

Kvalifikační zkoušky, podzim 2017
Podzimní písemné části kvaliﬁkační zkoušky se konaly v hotelu Voroněž ve dnech 3.– 4. října 2017.
Příjemným překvapením pro účastníky písemných
zkoušek byla nově zrekonstruovaná kongresová
hala. Ústní část zkoušky probíhala v sídle Komory ve
dnech 30.– 31. října 2017 a 8. prosince 2017.
K první dílčí písemné části se dostavilo 280 uchazečů, ve druhé dílčí písemné části prokazovalo své
znalosti 306 uchazečů. Žadatelé podzimního termínu
zkoušek byli dobře připraveni na první i druhou dílčí
písemnou zkoušku. Úspěšnost obou písemných částí byla okolo 40 %. Ústní zkouškou následně úspěšně
prošlo a do seznamu poradců bylo po podzimních
zkušebních termínech zapsáno celkem 97 nových
daňových poradců. Znalosti uchazečů hodnotily komise složené jak ze členů Komory, tak z komisařů
jmenovaných Ministerstvem ﬁnancí.

Jana Skálová, zahájení kvaliﬁkační zkoušky

Ivo Šulc, zahájení kvaliﬁkační zkoušky
Zkušební sál písemných částí v hotelu Voroněž

Opravy písemných prací 2. části zkoušky
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Zkušební komisaři 1. dílčí písemné části

Zadání písemné zkoušky před rozpečetěním

Uchazeči a komise 2. dílčí písemné části
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Slavnostní předávání osvědčení, jaro 2017

Hosté ITDF, noví daňoví poradci a jejich rodinní příslušníci

Radek Neužil, Petra Pospíšilová, Martin Tuček

Peter Fanning, tejemník the Chartered
Institute of Taxation

Na slavnostním předávání osvědčení, které proběhlo 1. června 2017,
přivítala do svých řad Komora 63
nových daňových poradců, kteří
úspěšně složili náročné kvaliﬁkační zkoušky a prokázali tak své znalosti z oblasti daňové a ekonomické teorie i profesních předpisů.
Slavnostní přivítání nových daňových poradců do profese se netradičně uskutečnilo za přítomnosti
tajemníků zahraničních daňových
komor a institucí, kteří se v Brně
setkali na pravidelném každoročním setkání ITDF (International
Tax Directors’ Forum). Peter Fanning, tajemník Chartered Institute
of Taxation v Londýně, pronesl
krátkou zdravici.

Moravské žestě
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Předávání osvědčení novým daňovým poradcům Petrou Pospíšilovou

Noví daňoví poradci
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Slavnostní předávání osvědčení, podzim 2017

Slavnostní přípitek s Martinem Tučkem

Příchod představitelů Komory

V prostorách Rytířského sálu Nové
radnice v Brně se dne 1. prosince
2017 uskutečnilo slavnostní předávání osvědčení novým daňovým
poradcům zapsaným do seznamu
po podzimním zkušebním období.
Vzhledem k celkovému počtu 96
pozvaných nových poradců byl
slavnostní akt rozdělen na dvě po
sobě následující akce.
Nové kolegy a jejich hosty přivítala
prezidentka Komory Petra Pospíšilová spolu s Martinem Tučkem, viceprezidentem Komory, a Radkem
Neužilem, tajemníkem Komory.

Podpis protokolu o převzetí osvědčení

24

Slavnostní přípitek

Hosté a rodinní příslušníci

Rytířský sál Nové radnice v Brně
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Informační seminář pro nové daňové poradce

Informační seminář, jaro 2017
V rámci informačního semináře dne 1. června 2017
byli noví daňoví poradci seznámeni s prvními povinnými kroky, personálním obsazení kanceláře Komory,
tradičními i nově chystanými vzdělávacími akcemi,
funkcionalitami interního webu, otázkami pojištění,
profesními předpisy a zejména dodržováním povinností v oblasti opatření proti praní špinavých peněz.
Kromě pracovníků kanceláře Komory, odpovědnými
za uvedené oblasti, byli na semináři přítomni Petra
Pospíšilová, prezidentka Komory, a Martin Tuček, viceprezident Komory.
Šárka Lásková, manažerka evidence DP
a kvaliﬁkačních zkoušek, Vladimír Šeﬂ, právník

Informační seminář 1. 12. 2017

Informační seminář, podzim 2017
Seminář ke vstupu do profese absolvovali
také noví daňoví poradci, kteří byli zapsáni do seznamu na podzim roku 2017, dne
1. prosince 2017 před slavnostním předáváním osvědčení.
S právy, povinnostmi a dalšími informacemi ke vstupu do profese seznámili nové daňové poradce Petra Pospíšilová, prezidentka Komory, Radek Neužil, tajemník Komory,
a Vladimír Šeﬂ, právník Komory.

Noví daňoví poradci

Petra Pospíšilová,
prezidentka Komory

26

Petra Pospíšilová, Radek Neužil, Vladimír Šeﬂ

Martin Tuček,
viceprezident Komory

Kateřina Foretová, manažerka interních záležitostí,
Marcela Vaňatková, vedoucí oddělení vzdělávání

Noví daňoví poradci

Nové daňové poradkyně

Radek Neužil
představuje
Informační bulletin
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Daňoví poradci

Rok

DP

1993

487

1994

1 228

1995

1 863

1996

2 361

Kraj

5 000

1997

2 756

4 500

1998

3 007

1999

3 295

2000

3 441

2001

3 557

2002

3 614

3 000

2003

3 715

2 500

2004

3 825

2005

3 877
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3 908

2007

4 004

2008

4 055

1 000

2009
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2014
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2016

4 655

2017

4 791
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Počet daňových poradců v jednotlivých krajích k 31. 12. 2017

Počet žen

Počet mužů

Celkem

Hlavní město Praha

904

641

1 545

Jihočeský

118

97

215

Jihomoravský

346

306

652

Karlovarský

39

28

67

Královéhradecký

81

89

170

Liberecký

111

69

180

Moravskoslezský

214

146

360

Olomoucký

112

81

193

Pardubický

61

55

116

Plzeňský

107

75

182

Středočeský

329

221

550

87

83

170

70

66

136

143

109

252

počet daňových poradců

Celkový počet daňových poradců v letech 1993 až 2017
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Počet daňových poradců podle věkových kategorií k 31. 12. 2017

Vysokoškolské

Středoškolské

ženy

2282

427

2 709

17,28

muži

1 891

191

2 082

1 347

28,12

celkem

4 173

618

4 791

655

1 416

29,56

podíl v %

87,10

12,90

445

414

859

17,93

69

118

187

3,90

2 709

2 082

4 791

100

Ženy

Muži

Počet daňových poradců

Podíl v % (po zaokrouhlení)

mladší než 30 let

103

51

154

3,21

30–40 let

558

270

828

41–50 let

773

574

51–60 let

761

61–70 let

celkem
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Dosažené vzdělání daňových poradců ve vztahu k pohlaví k 31. 12. 2017

Věková kategorie

starší než 70 let

Daňoví poradci a daňově poradenské společnosti

3 ,90 %

3,21 %

17,93 %

12,90 %

< 30 let
17,28 %

Celkem

100

87,10 %

30–40 let
vysokoškolské

41–50 let
51–60 let
29,56 %

středoškolské

61–70 let
> 70 let
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t
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věková kategorie
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počet daňových poradců

počet daňových poradců

28,12 %

vzdělání daňových poradců
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Daňově poradenské společnosti

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2017

Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2017

Důvod vyškrtnutí

Počet DP

Podíl v %

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

3

9,38

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

6

18,75

16

50,00

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

1

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

6

18,75

Ukončení registrace hostujícího daňového poradce

0

0,00

32

100

Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2017

1000

68

900

59

800
700

3,13

99

600

39
690

729

2012

2013

778

837

50

926

876

642

543

375

500

48

49

39

400
300
200
100

18,75 %

Nesplnění podmínek
9,38 %
50,00 %

0

168

168

2008

2009

Stav k 31. 12. předchozího roku

2015

2016

2017

Zemřel

Počet daňových
poradců v daňově
poradenské
společnosti

Počet
společností
k 31. 12. 2017

1

755

2

145

3

41

4

16

5

9

6

7

7

3

8

1

9

2

10

0

více než 10

34

2014

Celkový počet daňově poradenských
společností, které Komora evidovala
k 31. 12. 2017, činil 994.
V těchto společnostech působilo
1 761 daňových poradců.

Nárůst v jednotlivých letech

Nevykonává daňové
poradenství déle než tři roky
3,13 %

2011

Disciplinární opatření
Písemná žádost

18,75 %

2010

13

Daňově poradenské společnosti s nejvyšším
počtem daňových poradců – k 31. 12. 2017

Počet
DP

1

Deloitte Advisory s.r.o.

77

2

Ernst & Young, s.r.o.

59

3

KPMG Česká republika, s.r.o.

50

4

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

35

5

BDO Tax s.r.o.

29

6

Moore Stephens s.r.o.

27

7

TPA Tax s.r.o.

25

8

Rödl & Partner Tax, s.r.o.

24

9

Mazars s.r.o.

18

10

Fučík & partneři, s.r.o.

15

11

PROXY, a.s.

13

12

KODAP, s.r.o.

12

13

VGD, s.r.o.

11

14

Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o.

9

15

RSM TACOMA, a.s.

9

16

ABC.TAXES, s.r.o.

8
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Statistika předběžných šetření a řízení 2017

Statistika disciplinárního řízení 2017

Z dlouhodobého hlediska počet stížností a podnětů
podaných na daňové poradce nebo daňově poradenské společnosti klesá. Stejně tak klesá i počet
disciplinárních žalob podaných Dozorčí komisí, nicméně kauzy řešené kontrolními orgány jsou soﬁstikovanější a skutkově složitější ve srovnání s kauzami z minulosti.
Pokud nebylo v předběžném šetření vedeném Dozorčí
komisí jednoznačně shledáno důvodné podezření
ze spáchání závažného nebo opakovaného pochybení daňového poradce ve smyslu porušení zákona
č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře
daňových poradců České republiky , a nebyly by tak

V roce 2017 bylo v disciplinárním řízení projednáno
15 disciplinárních žalob. Ve 13 případech bylo rozhodnuto o uložení disciplinárního opatření. Nejčastěji ukládaným disciplinárním opatřením bylo uložení
pokuty a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců.
Disciplinární opatření byla uložena například za nečestné a nesvědomité jednání se správcem daně
nebo za opakované neplnění povinností daňového
poradce spočívající v neplacení členských příspěvků.

naplněny znaky disciplinárního provinění dle § 12
odst. 1 zákona o daňovém poradenství, rozhodla Dozorčí komise o zastavení předběžného šetření.
Kromě stížností a podnětů vede Dozorčí komise
i správní řízení o pozastavení výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců
nebo daňově poradenských společností, přičemž nejčastějším důvodem pro zahájení těchto řízení je nedoložení profesního pojištění Komoře ze strany daňového poradce nebo daňově poradenské společnosti.
Nicméně dlouhodobá tendence je u počtu takových
řízení klesající, a to zejména pak u řízení z důvodu nedoložení pojištění Komoře.

Zpráva o činnosti 2017

Disciplinární komise

Dozorčí komise
Stížnosti a podněty řešené v roce 2017

25
Odložení věci
z toho:

1

Uložení pokuty

2

Písemné napomenutí

1

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

1

3

Řízení zastaveno

0

Zastavení řízení

3

V řízení

0

Pozastavení výkonu

0

V řízení

7

Odložení věci
Disciplinární žaloba

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

41

11
0

Zastavení řízení

0

Vyškrtnutí ze seznamu

0

* z toho 2 žaloby podány v roce 2016; nezahrnuje žaloby pro neplacení členského příspěvku

Disciplinární komise
Disciplinární žaloby pro neplacení členského příspěvku*

22

Zproštění žaloby

0

Uložení pokuty

4

Písemné napomenutí

0

Pozastavení výkonu DP

0

5

Vyškrtnutí ze seznamu DP

5

Zastavení řízení

4

Řízení zastaveno

1

Vyškrtnutí z evidence

1

V řízení

1

Zastavení řízení

0

Vyškrtnutí ze seznamu

1

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

z toho:

12

Pozastavení výkonu

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

5

30

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

17

Zastavení řízení

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

5

Zproštění žaloby

3

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

15

Disciplinární žaloba*

Předběžná šetření z důvodu neplacení čl. příspěvku vedená v roce 2017
z toho:

Disciplinární žaloby pro porušení povinnosti daňového poradce řešené v roce 2017*

2

Zastavení řízení

1

Vyškrtnutí z evidence

1

z toho:

12

* z toho 10 žalob podáno v roce 2016

* jedná se o předběžná šetření zahájená v roce 2016
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Odborné kolegium
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Novou diskusní skupinou, která byla založena na
podnět nejmladšího daňového poradce Ing. Matěje
Nešlehy, je Diskusní skupina mladých daňových poradců, která je otevřena mladým daňovým poradcům
do 35 let věku.
V první polovině roku 2017 došlo ke změně dvou vedoucích skupin Odborného kolegia. Novým vedoucím Pracovní skupiny pro insolvenci byl Prezidiem
jmenován Jan Vyskočil a novým vedoucím Diskusní
skupiny korporátních daňových poradců se stal Mgr.
Vít Martinovský.
V roce 2017 proběhlo celkem 85 zasedání sekcí,
pracovních a diskusních skupin.

K 31. 12. 2017 byly jednotlivé sekce, diskusní
a pracovní skupiny vedeny těmito daňovými poradci

Koordinační výbor, který vznikl v roce 1993, slouží
jako platforma pro projednávání výkladových problémů daňové a účetní legislativy.
V roce 2017 proběhlo šest jednání, kterých se účastnili především zástupci Komory a Generálního ﬁnančního ředitelství. Výsledky se pravidelně publikují
jak na interních stránkách Komory, tak na stránkách
Finanční správy 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. 2017 – 31. 12. 2017

Počet
daňových
poradců

Sekce, diskusní a pracovní skupina

Vedoucí

Sekce majetkové daně

Ing. Zdeněk Krůček, CSc.

Sekce daň z přidané hodnoty

Ing. Stanislav Kryl

Sekce daň z příjmů fyzických osob

Ing. Lucie Rytířová, LL.M.

Sekce daň z příjmů právnických osob

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

178

Sekce mezinárodní zdanění a clo

Ing. Luděk Vacík

120

Sekce neziskové organizace

Ing. Jaromír Adamec

36

Sekce spotřební a ekologické daně

Ing. Ivo Šulc

14

Sekce správa daní a poplatků

Ing. Tomáš Hajdušek

93

Sekce účetnictví

Ing. Zdeněk Urban

83

Sekce pro otázky profese daňového poradce

Mgr. Michal Frankl

33

Sekce pro informační technologie

MVDr. Milan Vodička

9

Sekce pro profesní pojištění

Ing. Jiří Gebarowský

8

Diskusní skupina malého podnikání

Bc. Blanka Marková

27

Diskusní skupina korporátních daňových poradců

Mgr. Vít Martinovský

38

Diskusní skupina mladých daňových poradců

Ing. Matěj Nešleha

58

Pracovní skupina pro insolvenci

Jan Vyskočil

13

Pracovní skupina k přípravě nových webových stránek KDP ČR

Ing. Jaroslav Zlatohlávek

6

Pracovní skupina pro implementaci informačního systému

Ing. Radek Neužil, LL.M.

8

40

Zpráva o činnosti 2017

Koordinační výbor

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 probíhají 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.

Odborné kolegium

23

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

Nejvíce projednaných příspěvků je z oblasti
Daň z příjmů

71 %

DPH

24 %

Ostatní

5%

5%
24 %

71 %

Daň z příjmů
21
20

DPH
Ostatní

1

177
60

Připomínkování zákonů

Komora se od samého počátku své existence velmi
aktivně zapojuje do legislativního procesu nejen v oblasti daňové a účetní, ale také v dalších souvisejících
oblastech, jako je oblast občanského a obchodního
práva apod.
Od roku 2015 je Komora 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 2017 Komora aktivně
připomínkovala více než 20 legislativních předpisů.
Převážná většina z nich byla v gesci Ministerstva ﬁnancí a Generálního ﬁnančního ředitelství.
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Setkání představitelů s předsedou vlády

Setkání představitelů profesních komor

Dne 23. března 2017 se v budově Úřadu vlády
České republiky konalo setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem
Sobotkou, ministrem pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu, Janem Chvojkou
a dalšími členy vlády. Jednání bylo věnováno
problematice neoprávněného výkonu činnosti, tzv. vinklaření. Pro ministra Jana Chvojku to
bylo první setkání s profesními komorami ve
funkci předsedy Legislativní rady vlády. Jako
host byl přítomen ministr vnitra Milan Chovanec, ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík
a zástupci dalších ministerstev.
Úzce zaměřené jednání v menším formátu
navázalo na pravidelná setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády a ministrem
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, která se konaly od roku 2015.
Za KDP ČR se setkání zúčastnila prezidentka
Komory, Petra Pospíšilová.

Ve středu 29. listopadu 2017 se uskutečnilo
tradiční setkání představitelů profesních komor zřízených ze zákona. Mezi hlavní výstupy
ze setkání patřila výzva budoucímu premiérovi ke společnému setkání se zástupci všech
profesních organizací, varování před neúměrným nárůstem administrativy (především EET
a nařízení GDPR), který se negativně dotýká
většiny komor i tzv. svobodných profesí a požadavek na vznik mezikomorové koordinační
skupiny, jejímž základním úkolem bude vzájemné předávání informací a koordinace diskuse a připomínek k aktuálním legislativním
změnám.
Za Komoru daňových poradců se zúčastnili:
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka, Ing. Martin Tuček, viceprezident a Ing. Radek Neužil,
LL.M., tajemník.

Zástupci profesních komor na společném jednání

Česká advokátní komora
JUDr. Vladimír Jirousek, předseda
Zástupci profesních komor

Česká komora architektů
Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda
Česká lékárnická komora
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident

Jednání se zúčastnili i zástupci KDP ČR

Česká lékařská komora
MUDr. Milan Kubek, prezident
Česká stomatologická komora
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Ing. Pavel Křeček, předseda
Exekutorská komora ČR
Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka

Jednání se zúčastnili i zástupci KDP ČR

Komora auditorů ČR
Ing. Irena Liškařová, prezidentka
Komora daňových poradců ČR
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka
Komora veterinárních lékařů ČR
MVDr. Karel Daniel, prezident
Notářská komora
Mgr. Radim Neubauer, prezident
Komora patentových zástupců ČR
Ing. František Kania, předseda
Zástupci profesních komor na jednání s Bohuslavem Sobotkou
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Prezidenti profesních komor
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Diskusní seminář v hotelu Tři Věžičky

Seminář, který se konal v termínu 4. – 6. ledna 2017,
byl prvním školením v novém roce zaměřeným na
novinky v daních a účetnictví. Do zasněžené Stříteže u Jihlavy se sjelo 130 daňových poradců. Témata
přednášek prvního dne se zaměřila na novinky a poslední legislativní vývoj v těchto oblastech:
Novinky a aktuality v oblasti daně z příjmů
právnických osob
Novinky a aktuality v oblasti daně z příjmů
fyzických osob
Poslední vývoj v oblasti daňového řádu
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce
DPPO, přednášel problematiku přímých daní v oblasti
právnických osob. Uvedl, že daňové změny v přímých
daních v oblasti majetku přinesou řadu pozitivních
změn. Bohužel se jejich uvedení do praxe oddaluje
kvůli politickým hádkám a není jasné, od kdy a které
změny začnou platit.
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., členka Prezidia, v rámci přednášky ke zdanění fyzických osob zmínila, že
považuje za nešťastný způsob prezentace dosud neschválených znění zákonů v médiích. Poplatníci by
si měli vždy ověřit, například u daňových poradců, co
je platná a účinná legislativa a co jen chystaná nebo
uvažovaná změna pravidel.
JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D., členka Legislativní
rady vlády, která přednášela aktuální vývoj v oblasti
daňového řádu, uvedla, že určitým problémem současné daňové praxe je nejasná hranice mezi legálním
postupem a podvodným jednáním. Tato nejistota
může působit problémy jak na straně daňových poplatníků, tak na straně Finanční správy.

Jiří Nesrovnal představil novinky v oblasti daně
z příjmů právnických osob

Zuzana Rylová se věnovala novinkám v oblasti daně
z příjmů fyzických osob

David Procházka (vlevo) a Jan Molín společně
probírali témata z účetnictví

Přednášející Petra Nováková

Daňoví poradci a jejich spolupracovníci zaplnili celý sál v hotelu Tři Věžičky
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Pro odlehčení náročného dne jsme zorganizovali
bowlingový turnaj

Druhý den byl věnovaný účetnictví. Tématem
byla účetní závěrka podnikatelů za rok 2016
podle novelizovaných účetních předpisů a vybrané položky vztahu účetnictví a daní v podání doc. Ing. Davida Procházky, Ph.D., vedoucího Katedry ﬁnančního účetnictví a auditingu
Fakulty ﬁnancí a účetnictví na VŠE v Praze
a jeho zástupce Ing. Jana Molína, Ph.D.
Poslední den byly na programu novinky v oblasti DPH a přednášející Ing. Michaela Strnadová, která působí jako Senior konzultant
v daňovém a právním oddělení společnosti
Deloitte Česká republika, mimo jiné upozornila na změnu v problematice uplatňování
DPH při podnikání formou společnosti (dříve
sdružení bez právní subjektivity).
Součástí semináře byl také bohatý společenský program. Bowlingového turnaje se zúčastnilo celkem 40 účastníků ve 12 týmech.
K poslechu i tanci zahrál na kytaru Petr Simandel a kolega daňový poradce Pavel Kočí
zajistil karaoke párty.

Pavel Kočí zorganizoval pro své kolegy karaoke párty
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Právní vzdělávání pro poradenství Brno

Právní vzdělávání pro poradenství Plzeň

Dne 6. března 2017 byl na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zahájen další běh Právního
vzdělávání pro poradenství, kterého se v následujících dvou letech účastní 60 posluchačů především
z řad daňových poradců, ale i jejich spolupracovníků.
Komora spolupracuje s Právnickou fakultou již na 12.
běhu tohoto vzdělávacího programu, ve kterém mají
absolventi možnost získat osvědčení o absolvování
kurzu.
Při příležitosti první přednášky účastníky přivítala děkanka Právnické fakulty doc. JUDr. Markéta Selucká,
Ph.D., za Komoru její viceprezident Ing. Martin Tuček
a tajemník Ing. Radek Neužil, LL.M.
Celkem 18 celodenních seminářů se zaměřuje na
témata z různých oblastí práva, např.: obchodní
korporace, smluvní obchodní vztahy, daňový řád
v judikatuře Nejvyššího správního soudu, majetková práva, insolvenční právo a exekuce, daňové
trestné činy atd. Problematiku přednáší zkušení lektoři, jako jsou prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.,
ústavní soudce, prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.,
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., JUDr. Ing. Josef
Šilhán, Ph.D. a JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

Sedm přednášek, jejichž obsahem bylo ústavní, evropské, obchodní, trestní, správní, pracovní a občanské právo a teorie práva, jsme realizovali ve
spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni.
Vzdělávacího programu se zúčastnilo celkem 30 daňových poradců a jejich spolupracovníků z Plzně a okolí.
Všem úspěšným absolventům blahopřejeme!
Poslední přednáška proběhla 8. prosince 2017 a při této příležitosti předali úspěšným absolventům osvědčení JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.,
proděkanka pro studijní záležitosti,
a Ing. Radek Neužil, LL.M., tajemník
KDP ČR.

Zleva: Radek Neužil, Vít Šelešovský, Martin Tuček

Právní vzdělávání zahájili v září 2017 Petra Jánošíková, proděkanka
pro studijní záležitosti a Vít Šelešovský, manažer vzdělávání KDP ČR

Přednášející Miloš Večeřa

Učastníci vzdělávacího cyklu

Slavnostní zahájení
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Radek Neužil a Markéta Selucká, děkanka PrF MU

Předávání osvědčení

Radek Neužil poblahopřál úspěšným absolventům
vzdělávacího programu na závěrečné přednášce

Radek Neužil a Petra Jánošíková předávali osvědčení
úspěšným absolventům vzdělávacího programu

Petra Jánošíková pozdravila účastníky
na závěrečné přednášce
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Právní vzdělávání pro poradenství Praha

Účetnictví pro daňové poradenství

Od září 2016 do konce roku 2017
jsme ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy uskutečnili
Právní vzdělávání pro poradenství.
Účastníci vzdělávacího programu
měli možnost se seznámit se širokým spektrem různých právních odvětví v oblastech soukromého i veřejného práva.
V průběhu tří semestrů se konalo celkem 17 přednášek a úspěšní absolventi, kteří splnili docházku a uspěli
v závěrečném testu, obdrželi osvědčení z rukou proděkanky pro celoživotní vzdělávání, doc. JUDr. Heleny
Práškové, CSc., vedoucí Katedry ﬁnančního práva a ﬁnanční vědy prof.
JUDr. Marie Karfíkové, CSc., a tajemníka KDP ČR, Ing. Radka Neužila,
LL.M.
Všem účastníkům vzdělávacího programu děkujeme za účast a blahopřejeme úspěšných absolventům!

Ve spolupráci s Fakultou ﬁnancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze proběhly dva kurzy Pokročilého
účetnictví pro daňové poradce a jejich
spolupracovníky. Obsahem tří celodenních přednášek byl koncepční rámec ﬁnančního účetnictví (přednášel
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan
fakulty), vliv účetnictví na stanovení
základů daně z příjmů a judikatura
(Ing. Jiří Pelák, Ph.D.), novela zákona
o účetnictví a navazujících předpisů
(doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.) a provázanost účetnictví a daní (Ing. Jan
Molín, Ph.D.).
Jako rozšiřující kurz pro absolventy bylo
na podzim 2017 nově zorganizováno
Vyšší účetnictví pro daňové poradenství, jehož obsahem byla problematika
konsolidované účetní závěrky (přednášel Ing. Libor Vašek, Ph.D.), interpretací
Národní účetní rady (doc. Ing. Ladislav
Mejzlík, Ph.D.) a operací s podniky a majetkovými cennými papíry (Ing. Jana
Skálová, Ph.D.).
Absolventi kurzů získali osvědčení, které vydala fakulta, a které společně předávali děkan fakulty doc. Ing. Ladislav
Mejzlík, Ph.D. a členka Prezidia KDP ČR
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Vzhledem k velkému zájmu jsme se se
zástupci fakulty již nyní dohodli, že oba
kurzy pro daňové poradce a jejich spolupracovníky v roce 2018 zopakujeme.

Předávání osvědčení na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Účastníci Právního vzdělávání pro poradenství

Předávání osvědčení úspěšným absolventům
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Osvědčení úspěšným absolventům předávali
zleva: Marie Karfíková, Helena Prášková a Radek Neužil

Ladislav Mejzlík při zakončení kurzu děkuje absolventům za
jejich účast i plodnou diskusi v průběhu všech tří přednášek

Jan Molín přednáší účastníkům Pokročilého účetnictví
pro daňové poradenství

Úspěšným absolventům předávali osvědčení Ladislav
Mejzlík (vlevo) a Jana Skálová (uprostřed)

Památeční foto s Ladislavem Mejzlíkem (vlevo)
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Česko-rakouský daňový seminář

Zleva: Radek Neužil, Petra Pospíšilová, Martin Tuček, Thomas
Kölblinger (viceprezident Rakouské komory daňových poradců)
a Branislav Kováč (viceprezident SKDP)

Ve dnech 20.– 21. dubna 2017 proběhl specializovaný Česko - rakouský daňový seminář zaměřený na
praktické otázky daňového poradenství a podnikání
v České republice a Rakousku. Jeho cílem bylo propojení českých a rakouských daňových poradců. Semináře se zúčastnilo 80 posluchačů.

Účastníci semináře v Sále předků
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Zleva: Radek Neužil, Georg Stöger
(rakouský honorární konzul v Brně)

Akce se uskutečnila v reprezentativních prostorách
na zámku Mikulov pod záštitou Velvyslanectví České
republiky ve Vídni a Honorárního konzulátu Rakouska v Brně. V rámci akce proběhl také společenský
program s ochutnávkou vína za poslechu cimbálové
muziky. Seminář byl simultánně tlumočen do češtiny
a němčiny.

Účastníci semináře v Sále předků

Přednášející Igor Pantůček a moderátorka Gabriela Hrachovinová

Ochutnávka vína v Galerii Závodný

Přednášející Markéta Deimelová a moderátorka Gabriela Hrachovinová

Občerstvení v Gröllově sále
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Slovensko-české fórum 2017

Ve dnech 11.– 12. května 2017 proběhlo v Bratislavě
Slovensko-české fórum. Ľubica Adame z Ministerstva ﬁnancí Slovenské republiky potvrdila zlepšený
výběr daní, což dává do budoucna prostor ke snížení
daňových sazeb. Přispěl k tomu už druhý akční plán
pro boj proti daňovým únikům.
Prezident slovenské Finanční správy František Imrecze zdůraznil záměr cílit na problémové poplatníky.
Obecně proti tomu je snahou Finanční správy nastavit přátelštější prostředí pro podnikatelskou sféru založenou na vzájemné spolupráci.
To uvítal i prezident Slovenské komory daňových
poradců Josef Danis. Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele Generálního ﬁnančního ředitelství,
zmínil snahu Finanční správy o vyšší intenzitu elektronizace daňové správy a díky tomu zjednodušení
plnění daňových povinností.
Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, podtrhla potřebu spolupráce mezi daňovými poradci a Finanční
správou, což dokládá i 10 ročníků Česko-slovenského a Slovensko-českého daňového fóra.
V průběhu fóra probíhají diskuse k tématům za účasti
českých a slovenských daňových poradců a soudců
Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu SR.

Zaplněný sál hotelu NH Bratislava Gate One

54

Daň z příjmů byla zaměřena
na česko - slovenské manažerské modely

Panelisté zleva: Miroslav Marcinčin, Miriam Galandová, Lucie Rytířová, Ivan Rumana,
Barbara Pořízková, Miroslav Gavalec, Lenka Kániová, Ľubica Adame

Úvod do problematiky a pracovně - právní aspekty
Ekonomické zaměstnávání, stálá provozovna,
skutečné místo vedení – hledisko daně z příjmů
fyzických osob, hledisko odvodu sociálního
a zdravotního pojištění
Skutečné místo vedení a stálá provozovna,
daňová uznatelnost souvisejících nákladů,
hledisko daně z příjmů právnických osob
DPH
Česko - slovenské manažerské modely,
DPH problémy
Zamítnutí odpočítání DPH na základě
údajného neprokázání dodání při případném
porušení zákonných povinností subjektů na
předcházejících stupních. Možnost zamítnutí
odpočtu se současným uplatněním institutu ručení
Pravidla uplatňování EU DPH legislativy SR/ČR,
její uplatňování v praxi a právní vymahatelnosti
jejího uplatňování v praxi

Zaplněný sál hotelu NH Bratislava Gate One

Barbara Pořízková, soudkyně NSS reaguje v diskusi na předchozí
řečníky

Člen Prezídia KDP ČR, Jiří Nesrovnal, se vyjadřuje
k problematice v oblasti daně z příjmů právnických osob

Diskuse nad problematikou česko-slovenských manažerských modelů.
Zleva: Miriam Galandová, Lucie Rytířová, Ivan Rumana,
Barbara Pořízková, Miroslav Gavalec

Diskusi sledují v první řadě zleva: Lucie Rytířová, členka
Prezidia KDP ČR, Jan Ronovský, zástupce Generálního
ředitele GFŘ, Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR,
a Jozef Danis, prezident SKDP
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Setkání s Martinem Vychopeněm

JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní
komory, byl další pozvanou osobností, která přišla
diskutovat s daňovými poradci. Témata jako elektronizace justice a digitalizace společnosti, profesní
mlčenlivost a snaha o její omezení, úloha Komory
v legislativním procesu, hranice mezi daňovou optimalizací a zneužitím práva byla předmětem diskuse,
kterou moderoval Ing. Martin Tuček, viceprezident
KDP ČR.
V rámci setkání byl diskutován výkon advokacie,
kde zazněla myšlenka JUDr. Martina Vychopeně, že
vrcholem advokátní činnosti je dosáhnout smíru ve
věci. Setkání se uskutečnilo 27. dubna 2017 v prostorách Kooperativy v Praze.

Martin Vychopeň
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Setkání s Tomášem Sedláčkem

Radek Neužil přivítal Tomáše Sedláčka
i účastníky a představil jeho novou knihu

Tomáš Sedláček (vlevo) a moderátor setkání Martin Tuček

Dne 9. listopadu 2017 proběhlo v Praze další z řady
setkání s osobností.
Hostem podzimního setkání byl ekonom PhDr. Tomáš
Sedláček, který hovořil na téma ekonomie, digitalizace, automatizace a robotizace. Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti Kooperativy.

Tomáš Sedláček

Radek Neužil (vlevo) zahájil setkání s Martinem Vychopeněm
(uprostřed). Setkání moderoval Martin Tuček (vpravo)

Setkání se konalo v zasedací místnosti Kooperativy v Praze

56

Martin Tuček

Zleva: Martin Vychopeň, Martin Tuček, Petra Pospíšilová

Tomáš Sedláček podepisoval také svoji novou knihu

Podnětné dotazy kladl Martin Tuček

Po skončení celé akce mohli účastníci neformálně diskutovat
u sklenky vína a dalšího občerstvení

Zasedací místnost Kooperativy
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Společný seminář KDP ČR, NSS a MF ČR

Dne 10. října 2017 proběhl na půdě
NSS pravidelný seminář pořádaný
KDP ČR ve spolupráci s Nejvyšším
správním soudem, Generálním ﬁnančním ředitelstvím a Ministerstvem ﬁnancí ČR.

Hlavní témata byla
Daň z příjmů – daňové dopady
opravy chyb, které vznikly
v prekludovaných obdobích
a implementace ATAD směrnice
– CFC Rules (Controlled Foreign
Company Rules)

V úvodním panelu vystoupili zleva: Tomáš Rozehnal, Tomáš Hajdušek,
Josef Baxa v roli moderátora, Stanislav Kouba, Petr Toman a Ilona Součková

V plenárním sále Nejvyššího správního soudu se plodné diskuse účastnili jak
daňoví poradci, tak soudci a zástupci Finanční správy a Ministerstva ﬁnancí ČR

Správa daní – existence plnění
vs. účast na podvodu DPH;
proces dokazování, přenos
důkazního břemene
DPH – činnost tuzemských
statutárních orgánů z pohledu
zákona o dani z přidané hodnoty

Tomáš Hajdušek a Josef Baxa

Mezi přednášejícími byly osobnosti jak z KDP ČR (Ing. Petr Toman,
Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Stanislav Kryl), tak z Generálního ﬁnančního ředitelství (Ing. Ilona Součková
a Ing. Zdeněk Červený), z Ministerstva ﬁnancí ČR (Ing. Mgr. Stanislav
Kouba) i Odvolacího ﬁnančního ředitelství (Mgr. Tomáš Rozehnal).

Stanislav Kryl byl jedním z panelistů v druhé části semináře

Karel Šimka, soudce Nevyššího správního soudu,
je pravidelným diskutujícím na tomto semináři

Úvodní slovo pronesl předseda NSS
JUDr. Josef Baxa, který uvedl, že
daňové právo je jedna z oblastí, kde
dochází ke střetům mezi státem,
jednotlivci a odbornými komunitami, což je dáno tím, že je to permanentně měnící se proces. Semináře
tohoto typu tak mohou pomoci ke
společnému sdílení odborné praxe.

Stanislav Kouba v diskusi s Petrem Tomanem
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Petra Pospíšilová (vpravo) a Martin Janeček v úvodu pozdravili účastníky semináře
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Tradiční semináře v Praze

Tradiční semináře v Nymburku

Novinky v oblasti daně z příjmů a daně z přidané hodnoty byly tématem
dvoudenního jarního a podzimního
semináře v hotelu Olšanka.

Na jaře a na podzim jsme ve Sportovním centru v Nymburku uspořádali
tradiční seminář, zaměřený na novinky z oblastí daní, práva a účetnictví.
Obou seminářů se zúčastnilo téměř
450 daňových poradců, kteří kromě
odborného programu využili také
nabídky sportovních aktivit v areálu
Sportovního centra i mimo něj.
Součástí seminářů byl také společenský večer s živou hudbou.

Odborný program přednášeli zástupci z Finanční správy Ing. Iva Rindová, Ing. Eva Nedorostková, Ing. Ilona
Součková, Ing. Blanka Mattauschová, Ing. Ladislav Pitner a Ing. Eva
Sedláková.

Areál sportovního centra

Účastníci semináře

Účastníci semináře

Účastníci semináře

Zaplněný sál hotelu Olšanka

Zleva: Jan Rambousek (moderátor), Ladislav Pitner,
Blanka Mattauschová
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Účastníci semináře
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Jazykové vzdělávání a studijní pobyt v Miláně

I v roce 2017 probíhaly na Komoře profesní jazykové
kurzy angličtiny ve třech skupinách a ve dvou úrovních.
Lektoři Vladimír Zdražil a Marcela Rodová na kurzech
v Brně a Praze přivítali více než 30 účastníků z řad daňových poradců a jejich spolupracovníků.
Na pravidelnou celoroční výuku pak opět navázal studijní pobyt v zahraničí, tentokrát v Miláně v zářijovém
termínu. Pobyt byl zaměřen na rozšíření odborných
znalostí a aktivní použití profesní angličtiny, kterou
účastníci získali celoročním studiem v jazykových
kurzech. Součástí pobytu byla také prohlídka Milána
a Bergama s průvodcem v angličtině.
Samotný odborný program proběhl v pátek 8. září
2017. Piergiorgio Valente, prezident Confédération
Fiscale Européenne (CFE), Giuseppe A. Barranco,
hospodář v italské profesní komoře Tax Consultant
National Association (ANTI) a další italští profesní
kolegové představili českým daňovým poradcům
italský daňový systém, regulaci profese v oblasti
daňového poradenství a nastavení dalších právních
profesí v Itálii. Další blok přednášky byl věnován základním informacím o systému arbitráže sporů se zahraničním prvkem a následně se účastníci seznámili
také s historickým vývojem i aktuální situací v auditu
v Itálii.
Účastníky semináře pozdravil také konzul České republiky v Itálii, Giorgio Franco Aletti, který informoval
mj. o otevření České obchodní komory v Itálii, vyzval
i přítomné daňové poradce k podpoře italsko-českých obchodních kontaktů.

Jazykový kurz odborné angličtiny zahájil Vladimír Zdražil

Společné foto účastníků, přednášejících a organizátorů
úspěšného semináře v Miláně

Piergiorgio Valente a Radek Neužil před zahájením
odborného programu semináře v Miláně

Účastníky semináře pozdravil konzul ČR v Itálii,
Giorgio Franco Aletti

Čeští daňoví poradci na semináři v Miláně
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Piergiorgio Valente přivítal české daňové poradce a představil CFE
a Globální fórum AOCTA

Radek Neužil poděkoval za pozvání italským kolegům
z ANTI a krátce představil českou Komoru a systém
profese daňového poradce v ČR

Dárek jako poděkování za zorganizování odborného programu
pro Piergiorgio Valenteho (vlevo) předal Radek Neužil

Piergiorgio Valente, prezident CFE
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Rada pro vzdělávání

V roce 2017 se uskutečnilo 92 klubových setkání, kterými prošlo na 7000 účastníků. Kluby se pravidelně
konají v různých regionech České republiky. Daňoví
poradci mohou navštěvovat setkání v kterémkoli regionu, což jim umožňuje výběr z mnoha přednášených
témat.

Klubové setkání Brno
Zleva: Petr Bezouška, Jiří Nesrovnal, Bohumil Havel

Klubové setkání Vysočina
Zleva: Eva Sedláková, Jiří Dušek

Koncepci vzdělávání KDP ČR zaštiťovala Rada pro vzdělávání.
Jejím úkolem je koordinovat
školení organizované Komorou
po obsahové a formální stránce.
Z hlediska obsahu se Rada zaměřila zejména na podporu kvalitního regionálního vzdělávání.
Rada se sešla také s odbornými
garanty klubů a diskutovala s nimi možné dopady zavedení asistentů daňových poradců.

Počet
konaných
setkání

Město

Garant

Praha

Ing. Jiří Nekovář

Brno

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

7

Ostrava

Ing. Dagmar Beránková

4

Členové Rady pro vzdělávání

Frýdek Místek

Ludmila Lea Mazurová

4

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Hradec Králové

Bc. Martin Vycpálek

8

Plzeň

Ing. Radek Bílý

8

Zlín

Ing. Miroslav Konečný

3

Olomouc

Ing. Miroslava Mohylová

8

Holešov

Ing. Tomáš Šimčík

3

Liberec

Lenka Raginová

České Budějovice

Jiřina Liláková

8

Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Dušek

5

Teplice

Ing. Jana Müllerová

9

Karlovy Vary

Bc. Blanka Marková

3

Hodonín

Ing. Petr Lunga

2

10

Ing. Petr Toman

Setkání Rady pro vzdělávání s garanty klubů

Ing. Radek Neužil, LL.M.

10

Kontinuální profesní vzdělávání

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

V roce 2017 bylo ke KPV přihlášeno 924 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 ročně), vystavováno potvrzení o splnění hodinové dotace za konkrétní rok.

Klubové setkání Vysočina
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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 jako univerzální vzdělávací program i u některých daňových
poradců, řady jejich spolupracovníků a zaměstnanců
i dalších osob zabývajících se problematikou daní. Cílem kurzů je rekapitulace a rozšíření znalostí v oblasti praktického použití daňového práva a účetnictví.
Součástí tohoto typu vzdělávání je také certiﬁkační
vzdělávání s akreditací MŠMT, které je organizováno
pod názvem Daňová abeceda. Zahrnuje komplexní
výuku v oblasti daňové a účetní legislativy v základní
úrovni znalostí. Její oblíbenost plyne zejména z komplexnosti přednášené problematiky.
Účastníci, kteří absolvují celý výukový program
a v závěru úspěšně složí odborný test znalostí
s praktickými příklady, obdrží osvědčení o absolvování tohoto komplexního vzdělávacího programu
– Daňový specialista.
Daňovou abecedou prošlo v tomto roce 90 uchazečů
a osvědčení získalo 68 uchazečů.

Přípravný kurz Brno, Kozí
Teorie DPH, Ivana Langerová

Přípravný kurz Brno, Kozí
Teorie DPFO, Zuzana Rylová

Přípravný kurz Brno, Kozí
Teorie DPPO, Ilona Součková

Přípravný kurz Brno, Kozí
Teorie DPPO, Naděžda Vrbková

Přípravný kurz Praha, ČSVTS Novotného lávka
Účetnictví, Pěva Čouková

Přípravný kurz Praha, ČSVTS Novotného lávka
Příklady DPPO, Ivana Pilařová

Přípravné kurzy Praha, Novotného lávka,
simulace zkoušek, podzim
Úvod, Edita Ševcovicová, Miroslava Říčná, Daniel Horad

Přípravné kurzy Praha, Novotného lávka,
simulace zkoušek, jaro
DPH, Pavel Mošna

Přípravný kurz Praha, ČSVTS Novotného lávka
Teorie DPPO, Ilona Součková

Přípravné kurzy Praha, Novotného lávka,
simulace zkoušek, jaro
Úvod, Edita Ševcovicová, Ivana Pilařová, Daniel Horad

Přípravné kurzy Praha, ČSVTS Novotného lávka
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Kulatý stůl k Mezinárodní výměně daňových informací
– právní rámec a praxe
Seminář nabídl možnost setkat se
s předními odborníky Generálního ﬁnančního ředitelství, Ministerstva ﬁnancí,
akademické a bankovní sféry na mezinárodní výměnu daňových informací.
Vystoupení expertů bylo zaměřeno na
aktuální situaci, trend mezinárodní výměny daňových informací a pokroky ve
spolupráci daňových správ.
V návazné panelové diskusi bylo možné
vyslechnout různé úhly pohledu odborníků na aplikaci pravidel výměny v současnosti i do budoucna.
Seminář se uskutečnil dne 18. října 2017
v prostorách ﬁrmy Deloitte v Praze.
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Zajišťovací příkazy

Zleva: Josef Baxa, Tomáš Hajdušek, Tomáš Rozehnal

Kulatý stůl se konal v prostorách Deloitte v Praze

Na půdě Nejvyššího správního soudu v Brně se dne
30. října 2017 uskutečnil kulatý stůl pořádaný KDP
ČR k problematice zajišťovacích příkazů a způsobu
jejich aplikace Finanční správou ČR.
Semináře se zúčastnili zástupci Komory, vrcholní
představitelé Ministerstva ﬁnancí, Finanční správy,
Nejvyššího správního soudu, podnikatelských svazů
a dalších institucí a také veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Cílem odborného semináře byla nejen diskuse nad charakterem a způsobem
jejich aplikace, ale i úvahy nad případnou legislativní
úpravou při jejich vydávání.
Výstupem semináře pak byly návrhy Komory, přednesené vedoucím Sekce správy daní a poplatků Odborného kolégia, na změnu metodiky a správní praxe
a návratu k používání zajišťovacích příkazů jen v mimořádných situacích a návrhy na legislativní změny
vedoucí mimo jiné k urychlení řízení a zkrácení doby
ﬁnálního rozhodnutí.

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv
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Účastníci semináře

Prezence semináře

Přednášející, zleva: Lukáš Moravec, Martina Matejová,
Vítězslav Kapoun, Iveta Špičková, Michal Roháček

Přednášející, zleva: Jan Rohan, Petra Pospíšilová,
Lukáš Moravec, Martina Matejová

Plenární sál Nejvyššího správního soudu
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10. profesní konference
„Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni?“

Zleva: Petra Pospíšilová, Piergiorgio Valente, prezident CFE

Dne 24. listopadu 2017 se uskutečnila v Kongresovém centru České národní banky 10. profesní konference, kterou uspořádala Komora ve
spolupráci s celoevropskou Asociací daňových
poradců CFE (Confédération Fiscale Européenne) a IFA ČR (International Fiscal Association).
Hlavním tématem byla digitalizace daní a úvahy,
do jaké míry jsou daňoví poradci na tuto změnu
připraveni. V rámci podnětných přednášek a odborných diskusí hledali účastníci odpovědi na
otázky: jaké má dopady narůstající digitalizace
daní a jaký to bude mít dopad na daňové poradce,
daňové poplatníky, ale i celkově na lidskou společnost? Konference se zúčastnilo více než 100
daňových poradců z celé Evropy.
Konference se uskutečnila pod záštitou Jiřího
Rusnoka, guvernéra České národní banky.

Přednášející zleva: Tomáš Balco, Eric Dankaart, Benjamin Alarie,
Wim Gohres

Sál Kongresového centra ČNB

Profesní setkání českých, slovinských
a chorvatských daňových poradců
V souvislosti s konferencí se také podařilo zorganizovat profesní setkání
českých, slovinských a chorvatských daňových poradců, kterého se zúčastnili jako hosté také holandský daňový poradce a italská daňová poradkyně.
Radek Neužil, tajemník Komory, a Aleš Budja, tajemník slovinské komory,
zmínili systém nastavení profese daňového poradce v České republice a na
Slovinsku. Činnost chorvatské komory představil Damir Brajković, který je
jejím prezidentem.
Dalším tématem byl systém DPH a problémy v praxi, které přednesl Vladimír
Zdražil ze Svazu účetních. Účastníky přišel pozdravit i Piergiorgio Valente,
prezident CFE, Ian Hayes, viceprezident CFE, a Petra Pospíšilová, viceprezidentka CFE a prezidentka Komory.

Setkání českých, slovinských
a chorvatských daňových poradců

Přednášející zleva: Richard Wild, John Higgins CBE,
Xavier Oberson, Wim Gohres

Radek Neužil a přednášející Jaroslav Beneš, Petra Pospíšilová,
Jiří Teichmann
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Přednášející Dita Charanzová, poslankyně Evropského
parlamentu

Účastníci setkání v zasedací místnosti EY

Zleva: Damir Brajković, Aleš Budja, Piergiorgio Valente,
Petra Pospíšilová, Radek Neužil, Ian Hayes
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CFE Tax Forum 2017

ITDF – International Tax Directors’ Forum

CFE Tax Forum 2017 na téma “Do you
have a taxable presence in a country? – The new reality Permanent and
Fixed (VAT) Establishments in the
post BEPS world” se konalo 30. března 2017 v Bruselu.

Pravidelné každoroční setkání
tajemníků zahraničních daňových komor a institucí se konalo v Brně, ve dnech 1.– 2. června
2017.
ITDF – International Tax Directors’ Forum je celosvětovým
neformálním sdružením tajemníků komor daňových poradců.

Zasedací sál

Zleva: Petra Pospíšilová, Branislav Kováč, Stella Raventos
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Cílem Akčního plánu BEPS OECD je
zajistit, aby podniky v budoucnu platily daně tam, kde vyvíjí hospodářskou
aktivitu a kde vytvářejí hodnoty. Připravované změny budou mít obrovské
důsledky pro podnikání a mohou si vynutit přeměnu stávajících provozních
modelů a hodnotových řetězců.
Letošní Tax Forum se zabývalo novými
pravidly pro určení, zda podnik vykazuje dostatečnou míru obchodní aktivity
v konkrétním státě, aby zde byl považován za stálou provozovnu. Důkladně se probíral pojem stálé provozovny
užívaný v předpisech o DPH a potíže,
s nimiž se lze setkat při určování, zda
dodavatel nebo zákazník má stálou
provozovnu v určité zemi.
Dále se Tax Forum zaměřilo na aktuální přestavbu konceptu mezinárodního
zdanění. Témata zahrnovala reakci EU
a členských států na dokončení projektu BEPS, zejména se jednalo o očekávané změny koncepce ekonomické
podstaty, tvorby hodnot a stálé provozovny.

Brusel

Hlavní náplní jejich činnosti je
vzájemná výměna informací
o řízení a postavení komor, jejich roli v daňovém systému,
postavení daňových poradců
a výměna informací o poskytovaných službách pro poradce.

Zleva: Martin Tuček, Heather Evans, Kamila Stehnová,
Martin Lambe, Radek Neužil, Henk Koller, Frits Sobels,
Stiaan Klue, Keith Engel, Peter Fanning, Petra Pospíšilová

Henk Koller a Frits Sobels

Zleva: Peter Fanning, Petra Pospíšilová, Martin Tuček,
Radek Neužil, Šárka Lásková

Zprava: Martin Lambe, Heather Evans, Frits Sobels,
Henk Koller, Keith Enge
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Společné zasedání Prezidií KDP ČR a SKDP

Zahraniční aktivity

Spolupráce s Komorou daňových poradců Norimberk

Zleva: Wolf Oberhauser, člen představenstva Komory daňových poradců
Norimberk, Gabriela Hrachovinová, členka Prezidia Komory daňových poradců ČR,
Thomas Linse, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

Zleva: Radek Neužil, Milan Benka, Peter Pašek, Miriam Galandová, Dana Droppová,
Karla Maderová Voltnerová, Zuzana Rylová, Mária Sameková, Miriam Patiová, Branislav Kováč,
Jozef Danis, Martin Tuček, Marta Sčureková, Jana Skálová, Petra Pospíšilová, Edita Ševcovicová,
Zdeněk Urban, Adriana Horáthová, Petr Toman, Tibor Karlik

Zasedání Prezidií KDP ČR a SKDP

Zleva: Miriam Galandová, viceprezidentka SKDP, Jozef Danis, prezident SKDP,
Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, Martin Tuček, viceprezident KDP ČR
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Tradiční společné zasedání Prezidií komor České a Slovenské republiky se uskutečnilo ve dnech
1. a 2. října 2017 v Brně.
Předmětem jednání byly změny
v legislativě v návaznosti na aktivity komor v této oblasti, příprava Česko-slovenského fóra 2018
a shrnutí dění v obou komorách
od minulého setkání.

Zpráva o činnosti 2017

Budova Velvyslanectví České republiky
ve Vídni

Dne 29. června 2017 se sešli zástupci Komory daňových poradců
Norimberk a KDP ČR, aby společně projednali podrobnosti k připravovanému odbornému semináři. Seminář se zaměří zejména na
praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu. Setkání se uskutečnilo ve Vídni v prostorách Velvyslanectví České republiky.

71st Congress of the International
Fiscal Association (IFA)
Nejvýznamnější pravidelné celosvětové
setkání odborníků v oblasti daní se konalo ve dnech 27. srpna – 1. září 2017
v brazilském Rio de Janeiru.
Cílem účasti bylo zejména navázání
osobních kontaktů, výměna zkušeností, získání informací o činnostech poboček IFA ve světě a rozvinutí intenzivnější
spolupráce s centrální IFA a ostatními
pobočkami pro podporu aktivit české
pobočky IFA, kde je Komora členem.

Zleva: Tamara Tormen (Švýcarsko), Gabriela Hrachovinová,
Aline Dénéréaz (Švýcarsko), Birgit Fassbender (Švýcarsko)
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Memorandum PrF MU

Spolupráce s partnery
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Daňař & daňová ﬁrma roku 2016

Dne 2. května 2017 podepsala prezidentka Komory, Petra
Pospíšilová, a děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Markéta Selucká, Memorandum o vzájemné spolupráci.
Komora má zájem rozvíjet spolupráci v oblastech podpory
vzdělávání a sdílení odborných informací se zaměřením
na prohlubování profesionálních znalostí a dovedností
studentů Právnické fakulty, akademických pracovníků
a členů KDP ČR.

7. ročník soutěže ČSOB Daňař
& daňová ﬁrma roku 2016, jehož je Komora mediálním partnerem, probíhala od listopadu
2016 do ledna 2017. Jak široká
veřejnost, tak i sami odborníci
mohli hlasovat pro nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti či instituce v celkem 10
kategoriích.
Vedle již známé kategorie Daňový citron (oblast, která poplatníky v daních nejvíce tíží),
byla nově vyhlášena také tzv.
Daňová třešnička – oblast,
problematika či nový institut,
které jsou daňovými poplatníky vnímány v roce 2016 jako
povedené. Mezi novinky patřilo
sestavení a vyhlášení tzv. Finančního úřadu snů.
Slavnostní vyhlášení výsledků
za rok 2016 se uskutečnilo
16. února 2017. Vítězi se stali
zástupci státní i soukromé daňové sféry.
I v tomto ročníku byl sehrán
velmi vyrovnaný souboj mezi
komerčním a státním daňovým
sektorem. Celkem 8000 hlasujících podpořilo některého ze
106 nominovaných daňařů či
jedno z 201 územních pracovišť ﬁnančních úřadů.

Zákon roku 2016

Společnost Deloitte Legal vyhlásila 8. ročník ankety Zákon
roku s podtitulem Právo pro byznys. Mezi šesti ﬁnalisty
hledala normu s největším pozitivním dopadem na byznys. V anketě nakonec zvítězilo Bohatství otevřených dat.
V rámci hlasování o tom rozhodla více jak čtvrtina (26,4 %)
podnikatelů, ﬁrem a odborné veřejnosti. Fenomén potřeby
práce s daty tak předstihl kontroverzní zákon o elektronické evidenci tržeb (20,3 %), na třetím místě skončil nový
zákon o zadávání veřejných zakázek (16,4 %). KDP ČR je
partnerem této soutěže.

Reklamní banner
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Vít Šťastný, ředitel Odboru legislativy a koordinace předpisů
Ministerstva vnitra ČR, vítěz ankety Zákon roku 2016

Sál hotelu International v Praze, kde probíhalo slavnostní vyhlášení výsledků

Největším daňovým nadějím poblahopřál Jiří Nekovář. Na fotograﬁi společně s vítězem v kategorii
Daň z příjmu právnických osob, Jiřím Nesrovnalem

Ocenění pro nejvstřícnější územní
pracoviště ﬁnančního úřadu

Vítězové jednotlivých kategorií z řad daňových poradců i státní daňové sféry
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Odborný seminář Národní účetní rady

Jako každý rok jsme organizačně zabezpečovali odborný seminář Národní účetní
rady, který se tradičně uskutečnil v prosinci na půdě Vysoké školy ekonomické
v Praze ve Vencovského aule s kapacitou více jak 400 míst. Seminář byl opět
dlouhou dobu před zahájením vyprodaný
a účastnili se jej nejen daňoví poradci, ale
ve velkém počtu také auditoři, účetní, ekonomové, zástupci Finanční správy a Ministerstva ﬁnancí a v neposlední řadě akademičtí odborníci a studenti ekonomických
oborů vysokých škol.

Petra Pospíšilová zahájila seminář

Zaplněná Vencovského aula VŠE v Praze

Tomáš Vyhnánek reaguje na dotazy z pléna

Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty ﬁnancí a účetnictví VŠE v Praze
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Seminář se tentokrát zaměřil na představení koncepce nové účetní legislativy
a nové interpretace připravené NÚR.
Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra ﬁnancí, který v úvodu prezentoval záměry
MF a jejich realizaci v oblasti regulace
účetnictví a auditu v oblasti daní, uvedl, že
zapojení odborné veřejnosti jak z oblasti
businessu, tak z akademické sféry považuje za velmi přínosné při přípravě nové
účetní legislativy.
Na jeho vystoupení mimo jiné navázal
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty
ﬁnancí a účetnictví VŠE v Praze, který při
představení činnosti pracovní skupiny pro
přípravu koncepce nové účetní legislativy
uvedl, že kvalitu regulace netvoří jen její
vlastní text (zákon), ale také proces tvorby předpisu, porozumění smyslu a způsob
implementace v praxi, výklad a rozhodování institucí. Když bude dobrý proces, tak
bude dobrý i zákon.

Účastníci živě diskutovali s přednášejícími

Jana Skálová se také zapojila do diskuse

Tomáš Vyhnánek představil koncepci nové účetní legislativy

Problematiku z pléna komentoval také soudce
Nejvyššího soudu SR Miroslav Gavalec
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Nadace Krása pomoci

Komora věnovala nadaci Taťány Kuchařové Krása
pomoci honorář PhDr. Sedláčka, kterého se vzdal za
svoji účast na akci Setkání s osobností dne 9. listopadu 2017.
Peníze byly použity na projekt Doma bez obav.

Spolupráce s partnery
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Škola pro výcvik vodicích psů

Tento projekt podporuje seniory a jejich blízké ve
chvílích, kdy dojde ke zhoršení zdravotního stavu
a omezení soběstačnosti staršího člověka. Cílem je,
aby senior mohl zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, žít kvalitní život i přes svá zdravotní
omezení a vyhnout se ústavní formě péče.

Bezchybný zrak je pro daňové poradce klíčový pro výkon
jejich profese, a proto jsme
se rozhodli v rámci 2. ročníku
běžeckého závodu podpořit výcvik vodicích psů.

Ukázka výcviku vodicích psů

Účastníci tak měli příležitost
nejen změřit své síly s ostatními běžci, ale také přispět na
přípravu budoucích vodicích
psů. V rámci veřejné sbírky se
vybralo 4000 Kč. Velký dík patří
všem dárcům.
Tomáš Sedláček

Ukázka výcviku vodicích psů

Chráněné dílny
Sbírej toner

Při přípravě vánočních dárků jsme se nechali inspirovat nabídkou chráněných dílen. Oslovením neziskové
organizace FOR IMPACT se podařilo zajistit více než
250 dárků pro naše kolegy, dodavatele, odběratele
a významné osobnosti z profesního života Komory.
A stejně jako každý rok jsme objednali nástěnné kalendáře v tiskárně Ing. Františka Čechury sídlící v Jinačovicích. V současné době tato ﬁrma spolupracuje
s největšími vydavatelstvími v České republice. Chráněná dílna zaměstnává přes 60 lidí, ze kterých je více
než 90 % se zdravotním postižením.
Dárek
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Komora daňových poradců je zapojena do projektu SBÍREJ-TONER.CZ. Jedná se o ekologicko-charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO.
V České republice běží od roku 2009. Celkově se za období květen 2009 – prosinec 2017 podařilo získat částku
2 627 611 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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Sborník příkladů

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 2017 ve složení
Mgr. Simona Hornochová
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.

Publikace Sborník příkladů je určena zájemcům připravujícím se
na kvaliﬁkační zkoušku na daňového poradce. Tato metodická
pomůcka přináší základní představu o typu příkladů u zkoušek.
Zapsaní daňoví poradci si pak mohou ověřit, zda všechny v příkladech uvedené postupy ovládají. Každoročně aktualizované
vydání publikace zahrnuje příklady, které byly obsahem předchozích termínů kvaliﬁkačních zkoušek na daňového poradce,
ale i příklady připravené pouze pro účely Sborníku.
Obálka Sborníku příkladů 2017

Daňové zákony a účetnictví

Publikace Daňové zákony a účetnictví obsahuje úplná znění
všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních ﬁnančních orgánech a zákona o účetnictví, dále
související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních
náhrad, české účetní standardy a vybrané pokyny Ministerstva
ﬁnancí ČR. Jedinečnost publikace spočívá v komplexním obsahu i pravidelném vydávání, mimo jiné k právnímu stavu určenému pro kvaliﬁkační zkoušky a zpracování daňového přiznání
k dani z příjmů.
Obálka publikace Daňové zákony
a účetnictví
Obálka Bulletinu 1/2017

Obálka Bulletinu 2/2017

Zpráva o činnosti
Komory 2016
Přehled aktivit Komory za rok 2016.
Vydána v únoru 2017.

Obálka Bulletinu 3/2017
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Obálka Bulletinu 4/2017
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Tiskové zprávy

Zajišťovací příkaz – mimořádný prostředek nebo standardní nástroj
při výběru daní?
Brno, 30. října 2017 – Problematika využívání institutu zajišťovacího příkazu je
dlouhodobě diskutována na úrovni Komory daňových poradců ČR a státní správy. Od
počátku Komora upozorňuje na to, že rozsáhlé používání zajišťovacích příkazů je
problematické a ochrana daňových subjektů proti chybným zajišťovacím příkazům je
nedostatečná. Proto je nutné proces vydávání a kontroly zajišťovacích příkazů upravit tak,
aby nedocházelo k ohrožení samotné existence daňových subjektů v případech, kdy se
následně ukáže, že daň bylo možné zajistit jiným vhodnějším způsobem.

V průběhu roku 2017 vydala Komora
11 tiskových zpráv, které se týkaly
těchto aktuálních témat

Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, dodává: „Komora usiluje
o efektivní soudní kontrolu zajišťovacích příkazů. Pro svou mimořádnost a za určitých
podmínek i likvidační charakter je vhodné, aby se našel způsob, jak celé odvolací
řízení zkrátit včetně posílení úlohy soudů a upřednostnění projednání žaloby proti
zajišťovacímu příkazu.“

Daňové předpisy se opět komplikují
(13. 1. 2017)
Novela daňového řádu se přiblížila
evropským standardům (18. 1. 2017)
Ministerstvo ﬁnancí zamrzlo při přípravě
EET v internetové době ledové a pravidla se
tak opět mění na poslední chvíli (6. 2. 2017)
Daňový poradce šetří čas i nervy (8. 3. 2017)
Srovnání českých a rakouských daní
bylo tématem praktického semináře
pořádaného Komorou daňových poradců
ČR v Mikulově (24. 4. 2017)
Rozptýlit obavy z daňových povinností
pomohou poplatníkům noví daňoví poradci
(1. 6. 2017)
Tlak na výměnu informací ze strany
OECD a EU sílí (20. 10. 2017)
Zajišťovací příkaz – mimořádný
prostředek nebo standardní nástroj
při výběru daní? (30. 10. 2017)
25. řádná Valná hromada Komory
daňových poradců ČR (3. 11. 2017)
Digitalizace daní je nezvratný proces
(27. 11. 2017)
25 let od nabytí účinnosti zákona
o daňovém poradenství přijala Komora
96 nových daňových poradců (1. 12. 2017)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Tlak na výměnu informací ze strany OECD a EU sílí
Brno, 20. října 2017 – Informace o příjmech generovaných v zahraničí či aktivech alokovaných
v zahraničí umožňují daňovým správám správně stanovit a vybrat daně u svých daňových
rezidentů.
„Zkratky jako GATCA, FATCA, AEOI, BEPS, ATAD, DAC, CRS, CbCR, TIEA, PPT, MCAA, MLI
létají vzduchem. Není až tak zásadní, co vlastně znamenají, ale dávají představu o složitosti
a turbulentním vývoji v oblasti mezinárodní výměny informací mezi daňovými správami, což
klade také vyšší nároky na kvalitu informací získávaných správcem daně od daňových
subjektů, zejména z řad velkých korporací“, řekl moderátor kulatého stolu Lukáš Moravec z České
zemědělské univerzity v Praze (ČZU).
Komora daňových poradců ČR společně s Katedrou obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty
ČZU, ve středu 18. října 2017, uspořádaly kulatý stůl k problematice mezinárodní výměny daňových
informací. Debaty se zúčastnili také zástupci rezortu Ministerstva financí ČR a Generálního finančního
ředitelství.
Na jaře letošního roku vstoupily v platnost významné novinky v oblasti mezinárodního fiskálního
režimu, jež se týkají automatické výměny informací mezi více než stovkou členských států OECD.
Od 1. 1. 2016 musí všechny finanční instituce států, které podepsaly dohodu o Automatické výměně
informací, do 30. 9. následujícího roku automaticky zasílat informace o stavu a pohybu majetku
residentů smluvních států Finanční správě. Hlášení musí být zasláno v předepsaném formátu kvůli
počítačovému zpracování. Hlásit se musí peněžní prostředky, investice v trustech, pojistné a penzijní
smlouvy, investice ve fondech, držba podílů, akcií a jiných finančních instrumentů. Nesplnění
povinnosti přiznat zdanitelný příjem ze zahraničí nebo příjem přijatý na bankovní účet vedený
v zahraničí ve svém daňovém přiznání je považováno za daňový únik. Za určitých podmínek to může
být považováno také za daňový trestný čin.
Stimulem dynamického rozvoje spolupráce daňových správ a výměny daňových informací je boj
s daňovými ráji. Jak uvedl Lukáš Moravec z ČZU Praha: „Česká republika uměla a umí, v relativním
srovnání s většinou jiných zemí, vybírat daně z příjmů právnických osob a v mezinárodní
daňové konkurenci a boji o investory si také nevede špatně. Přesto musí respektovat opatření
EU, USA a OECD, jež se jí úzce dotýkají.“ Právě otázku teoretické výše fiskálního přínosu pro ČR
v kontextu nákladů na implementaci nových pravidel výměny zdůraznila ve svém vystoupení i Petra
Pospíšilová z KDP ČR.

Komora potvrzuje, že zajišťovací příkaz je prostředek ochrany daňových příjmů státu, který
by měl být použit v mimořádných situacích. Daňový poradce Tomáš Hajdušek uvedl
s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, že: “účelem zajišťovacího příkazu
není ihned získat současný majetek daňového subjektu a tím ukončit jeho
ekonomickou činnost, ale zajistit, aby aktiva předtím, než poslouží k uspokojení
daňového dluhu, nezmizela.“
Komora daňových poradců ČR navrhuje změnu správní praxe při realizaci zajišťovacích
příkazů. Zájmem Komory je užívání zajišťovacích příkazů výhradně jako instrumentu
ultima ratio, tedy jako mimořádného nástroje pro zabránění daňovým únikům, nikoli
jako standardní nástroj při správě daní. Stejně tak by měl být umožněn rychlý soudní
přezkum s cílem zkrátit dosavadní délku soudního řízení, které často probíhá mnoho
let.
Tomáš Hajdušek za Komoru daňových poradců zmínil i návrh na změnu právní úpravy, mj.
například povinné zastupování při vydání zajišťovacího příkazu právním zástupcem ex
offo, zvážení zrušení odvolacího řízení za účelem rychlejšího přístupu k soudu nebo
možnost vydání předběžného opatření před podáním žaloby.
Alena Schillerová v závěru diskuze potvrdila, že v co nejkratší lhůtě svolá expertní skupinu,
která se bude zabývat návrhy na úpravu legislativy včetně návrhů, které za Komoru zazněly
dnes na Kulatém stolu.
V souvislosti se zajišťovacími příkazy se na Komoru daňových poradců ČR obrátila i veřejná
ochránkyně práv se žádostí o spolupráci při šetření možného plošného zneužívání
zajišťovacích příkazů finanční správou. Jedním z výstupů osobního setkání zástupců Komory
s veřejnou ochránkyní práv byla tisková zpráva s výzvou k zaslání podnětů, týkající se
možného zneužití institutu zajišťovacích příkazů.
Na seminář týkající se této problematiky, pořádaný Komorou daňových poradců ČR na půdě
Nejvyššího správního soudu dne 30. října 2017, přijali pozvání zástupci ze státní sféry –
Martin Janeček, generální ředitel GFŘ, Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro
daně a cla, Tomáš Rozehnal, ředitel OFŘ a dále Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR,
Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků KDP ČR, Josef Baxa, předseda
NSS a Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR.

Zleva: Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR
a Piergiorgio Valente, prezident CFE (Confédération
Fiscale Européenne)

Martina Matejová z MF ČR zdůraznila význam judikátů Evropského soudního dvora pro vymezení
práv subjektů v kontextu mezinárodní výměny daňových informací. Velký zájem účastníků vzbudily
také detaily pravidel ohlašování objemu transakcí v rámci skupiny podniků, aktuálně implementované
v ČR, které prezentoval Michal Roháček z GFŘ.
Jan Rohan z GFŘ, který se zaměřil na specifika mezinárodní spolupráce, uvedl, že „Státy, které jsou
dosud veřejností vnímány jako „nespolupracující“ s českou daňovou správou, naopak často vyměňují
informace pružněji, než jiné země.“

TISKOVÁ ZPRÁVA

O relativním posunu efektu závazných posouzení v kontextu zahájení jejich výměny s jinými státy pak
s účastníky diskutoval Vítězslav Kapoun z GFŘ. Jeho kolegyně Iveta Špičková vyzdvihla význam
nástrojů výměny informací, historicky určených zejména pro přímé daně, pro DPH.
V rámci diskuse o připravovaném povinném ohlašování struktur maximalizujících daňovou
úsporu bylo zdůrazněno ze stran MF ČR a GFŘ, že ohlášení „struktury“ daňové správě a její
obdržení daňovou správou nelze chápat jako její automatické schválení.
Společná akce KDP ČR a ČZU Praha se potvrdila být přínosná pro všechny zúčastněné a vysoká
míra interakce včetně zapojení zástupců MF ČR a GFŘ umožnila přenos poznatků mezi komerční,
akademickou a státní sférou, což bezesporu přispělo k vyjasnění vzájemných pozic a názorů.

Digitalizace daní je nezvratný proces

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR
T: +420 731 423 975
E: prezident@kdpcr.cz
Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. Kateřina Foretová
manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz
Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
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Prostory Nejvyššího správního soudu

Brno, 27. listopadu 2017 - Jaké má dopady narůstající digitalizace daní a jaký to bude
mít dopad na daňové poradce, daňové poplatníky, ale i celkově na lidskou
společnost? O tom byla konference "Daně se digitalizují. Jsou daňoví poradci připraveni?",
kterou pořádala Komora daňových poradců ČR společně s celoevropskou Asociací
daňových poradců CFE (Confédération Fiscale Européenne) a IFA ČR (International Fiscal
Association) a účastnilo se jí více než 100 daňových poradců z celé Evropy.
Digitalizace a automatizace daňových procesů stejně jako stále narůstající množství dat,
která jsou shromažďována a zpracovávána, systémy s umělou inteligencí a schopností se
učit a zdokonalovat, to je budoucnost správy daní i daňového poradenství. „Schopnost
přizpůsobit se novým technologickým možnostem a v kombinaci s expertní znalostí
daňové problematiky klientům přinášet jedinečnou přidanou hodnotu, to je
budoucnost daňového poradenství. Je zřejmé, že jednoduché úkony v účetnictví
a v daních budou nahrazeny automatickým zpracováním,“ říká tajemník Komory
daňových poradců Radek Neužil.
Ze strany finančních správ se dá očekávat pokračující trend snahy o získávání stále většího
množství dat a informací od daňových poplatníků. Úlohou daňových poradců bude i nadále
pomáhat svým klientům s porozuměním požadavků, které jsou na ně ze strany státu
v souvislosti s daněmi kladeny.
Ve vystoupeních přednášejících zazněly příklady praktického využití technologií
umělé inteligence, například kanadského systému „daňového předvídání“, který
dokáže na základě analýzy dat z minulosti předpovědět výsledek soudního jednání,
přičemž ho využívají jak daňoví poradci a finanční správa, tak samotní soudci. Díky
němu je pak možné se vyvarovat zbytečným sporům na obou stranách a soudy se
mohou věnovat jen skutečně zásadním a sporným záležitostem, které pomáhají
formovat výklad daňového práva.

Ing. Petra Pospíšilová

Kulatý stůl k problematice mezinárodní
výměny daňových informací
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S ohledem na intenzivní pokračování digitalizace je potřeba se seriózně zabývat otázkou
regulace umělé inteligence a zdaňování robotů. Europoslankyně Dita Charanzová účastníky
informovala, že takové debaty již probíhají i na půdě Evropského parlamentu. Profesor
Xavier Oberson ze Ženevské univerzity v této souvislosti předpověděl potřebu definování
nové formy „robotické entity“ s právy a povinnostmi, která by doplnila dnešní právní ukotvení
fyzických a právnických osob.
Organizátory v závěru ve svém vystoupení potěšil viceprezident CFE Ian Hayes
konstatováním: „Pokud byla na začátku položena otázka, zda jsou daňoví poradci na
digitalizaci daní připraveni, odpověď zatím není úplně jednoznačná. Důležité ovšem je,
že daňoví poradci vědí, jaké jsou současné trendy a cesty, po kterých se mohou vydat
1
tak, aby byli nadále pro své klienty přínosem.“
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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.
Interview ČT24

Tax is going digital
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Webové stránky pro veřejnost:
www.kdpcr.cz
Novinkou na webových stránkách Komory je obnovení funkčnosti tržiště práce.
Můžete si tak zadat poptávku po
daňovém poradenství nebo po
daňových poradcích prostřednictvím připraveného formuláře.
Daňoví poradci tak mohou v případě zájmu přímo reagovat
a nabídnout své služby. Jedná
se o alternativní způsob oslovení daňových poradců s poptávkou po jejich službách.
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LinkedIn

Komora komunikuje prostřednictvím sociálních sítí již od roku 2014. Facebook byl prvním
z jejich kanálů. Koncem roku jsme se přiblížili
k magické hranici 2000 a to jak u sledujících fanoušků, tak také těch, kteří dali našim stránkám
„To se mi líbí“.
Jsme rádi, že se nám daří našimi příspěvky
oslovit uživatele a ti poté svými komentáři k příspěvkům doplňují pohled na aktuální situaci nejen v daňových oblastech.

Na sociální síti LinkedIn se Komora daňových poradců 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.
Za celou dobu provozu této sociální sítě se nám podařilo překonat hranici 500 sledujících uživatelů.
V rámci LinkedInu jsou zřízeny dvě diskusní skupiny. Komora
daňových poradců České republiky je diskusní skupina, která
slouží jak veřejnosti, tak i samotným daňovým poradcům. Druhou skupinou je uzavřená diskusní skupina Daňoví poradci, která slouží k diskuzi nad odbornými tématy a problematikou, se
kterou se daňoví poradci potýkají.

Twitter

YouTube

V roce 2016 jsme začali využívat další ze sociálních sítí pro zveřejňování klíčových myšlenek,
odkazů na důležité zprávy či propagaci aktivit
Komory. Aktuálně nás sleduje téměř 150 uživatelů.
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Na další ze sociálních sítí Komora prezentuje videozáznamy zachycující názory představitelů Komory či odborníků z praxe k odborným tématům a také aktivity pořádané
Komorou v průběhu celého roku.
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2. ročník běhu KDP ČR

Dne 29. dubna 2017 se v brněnském parku Lužánky
uskutečnil 2. ročník běžeckého závodu KDP ČR.
V úvodu programu závodníky pozdravil brněnský ultramaratonec Daniel Orálek. Nejdříve soutěžily děti
a potom následoval společný start závodníků na
krátkou (3,5 km) a dlouhou trať (5,8 km).
Závodu se zúčastnilo celkem 95 dětských a dospělých závodníků.

Doprovodný program pro děti

Vítězné týmy

Vyhlášení vítězů v kategorii ženy

Vyhlášení vítězů v kategorii muži

Úvodní slovo s Danielem Orálkem

Start

Dětský závod
Ukázka výcviku vodicího psa

V rámci akce byl připraven také doprovodný sportovní program pro děti, který zajistil
Sokol Brno I.
2. ročník běhu byl nově obohacen o ukázky práce s vodicími psi a předvedení jejich
výcviku. Akce se uskutečnila pod záštitou
MŠMT a Městské části Brno - střed. Z akce
vzniklo také video, které je umístěno na YouTube kanále Komory.

Dětský závod

100

Ocenění

Ukázka výcviku vodicího psa
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Sportovní hry
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Golfový turnaj daňových poradců

19. ročník sportovních her Komory se uskutečnil ve
dnech 6.– 8. září 2017 ve Sportovním centru Nymburk. Sportovní klání bylo zahájeno kolektivními sporty (fotbal, volejbal), nejatraktivnější sportovní disciplínou se stal turnaj v badmintonu.
Na tradičním večírku byla vítězným týmům i jednotlivcům předána zasloužená ocenění a jako každoročně
byly hry zakončeny bowlingovým turnajem v Sadské.
19. ročníku se zúčastnilo 42 daňových poradců.
Sportovní centrum Nymburk

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

18. září 2017 se v golfovém resortu v Hluboké nad Vltavou konal již VIII. ročník golfového turnaje daňových poradců
a jejich hostů. V kategorii s HCP 0–26 se na prvním místě
umístil Petr Maňas a v kategorii s HCP 26,1–54 první místo
obsadil Vít Křivánek, který se stal současně i absolutním vítězem v hlavní kategorii. Díky této tradici, kdy absolutní vítěz
má právo a současně povinnost zorganizovat příští ročník,
se mohou daňoví poradci již nyní těšit na IX. ročník, který
se bude konat 17. září 2018 v Telči. Za uspořádání letošního ročníku v Hluboké nad Vltavou, kterého se zúčastnilo 43
golﬁstů, děkujeme paní Janě Cerny a za podporu a možnost
ocenit nejlepší hráče věcnými cenami sponzorům, kterými
byly společnosti OK Group, Wolters Kluwer a DATEV.

Minigolf

Šachový turnaj
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Předávání ocenění

Zleva: Martina Rodová, Iva Kaláčová, Kamil Rod

Zleva: Martina Fibichová, Martin Fibich,
maršál turnaje, Ivo Cesar, Vladimír Samek

Zleva: Petra Pošpíšilová, Marieta Melichárková,
Petr Maňas, Vít Křivánek, Petr Kaplan
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Ples daňových poradců

Malý sál s doprovodnými aktivitami

Předtančení a orchestr Big Band Gustava Broma

Ples daňových poradců se konal dne 3. listopadu 2017 v Praze na Žofíně. K tanci a poslechu
hrál Big Band Gustava Broma. Večerem provázel
taneční mistr Jiří Plamínek.
Kromě shlédnutí skvělých tanečních vystoupení
TK Chvaletice a taneční skupiny Elements Community si mohli hosté nechat pořídit fotograﬁi
na připomínku večera, poslechnout cimbálovou
muziku Klaret z Mikulova, ochutnat z velké škály
rumů a pálenek a také využít taneční školy.

Cimbálová muzika Klaret
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Zaplněný taneční parket Velkého sálu

Elements Community
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Komorový informační systém (KIS)

Setkání ke KIS
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Kancelář KDP ČR

V souladu s usnesením Valné
hromady z roku 2016 byl realizován projekt na pořízení nového informačního systému Komory, do kterého se intenzivně
zapojila celá kancelář.
Hlavním cílem bylo získat funkční, moderní a spolehlivý systém s propojením na účetnictví
a webové stránky.
Investice do nového systému
je nezbytným předpokladem
dalšího rozvoje Komory do budoucnosti.
Nad celým projektem dozoroval Řídící výbor složený ze zástupců dodavatelů, kanceláře,
Prezidia a externistů, specializujících se na řízení a zavádění
podobných systémů.

Sídlo:

Poštovní adresa:

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

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

Fakturační adresa:

Elektronická adresa:

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

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

Bankovní spojení:

Sociální sítě:

UniCredit Bank
CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443

Setkání ke KIS

Zleva: Lena Veselková, Marcela Vaňatková, Miroslava Říčná, Markéta Pešlová, Lenka Reňáková, Vít Šelešovský, Vratislav Mánek,
Štěpánka Paldusová, Libuše Koukalová, Šárka Lásková, Jaromír Papírník, Veronika Nováčková, Petra Vítková, Vilém Lepil,
Kamila Stehnová, Vladimír Šeﬂ, Kateřina Foretová, Radek Neužil, Jan Průdek, Kristýna Machalová
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Místo pro Vaše poznámky:
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Místo pro Vaše poznámky:
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