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Komory daňových poradců České republiky

1

Dáváme

směr
daňovému
Dáváme směr
daňovému poradenství

VIZE

POSLÁNÍ

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

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

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

Úvod

Zpráva o činnosti KDP ČR 2021

Úvodní slovo

Vážení čtenáři Zprávy o činnosti
Komory daňových poradců ČR za rok 2021,
Komora má za sebou další rok plný zajímavých aktivit a zkušeností. V některých ohledech to byl rok plný
pozitivních změn, v jiných to bylo spíše naopak. Vývoj
pandemie COVID-19 byl v průběhu roku poněkud proměnlivý a stejně tak protiepidemická opatření, která
se dotýkala Komory, jejích akcí, zaměstnanců, ale
i daňových poradců. Spíše se ale věci po loňském,
možná trochu překotném a nepřehledném vývoji,
vracely do normálu nebo do nově nastavené reality
a postupů.
V oblasti vzdělávání se v prvním pololetí hojně využívalo online prostředí, a to včetně oblíbených klubových setkání, neboť u většiny akcí opatření nedovolovala jejich pořádání prezenčně. Ve druhém pololetí
se již řada školení rozběhla i s osobní účastí, přičemž
mnohé z nich bylo stále možné absolvovat souběžně přes stream. To se týkalo i přípravných kurzů ke
zkouškám nebo zajímavých konferencí, díky čemuž
se mohli účastnit i ti, pro které by byla cesta do místa
konání velkou komplikací. Jen pro zajímavost, Komora provedla v létě rychlý průzkum mezi poradci,
ze kterého vyplynulo, že podle 50 % respondentů dokáže online formát školení nahradit prezenční formu
a podle dalších 33 % ji dokáže nahradit zčásti. Pouze
necelých 10 % odpovědí uvádělo, že online forma tu
prezenční nahradit nemůže. Většinově se pak respondenti vyjádřili v tom smyslu, že u online akcí je
ideální formát takový, který je kompletně organizovaný virtuálně, jen přes počítače. Beze sporu se tak online vzdělávání stalo novým standardem a jeho nástup
covidová situace výrazně urychlila.
V oblasti kvaliﬁkačních zkoušek se zejména v prvním
pololetí musela organizace písemných částí přizpůsobit epidemické situaci. Především rozložení sálů
a rozdělení uchazečů na menší skupinky bylo nutné
provést tak, aby zkoušky mohly proběhnout současně pro všechny zájemce, což se nakonec podařilo.
Poděkování tak patří všem zkušebním komisařům,
kteří ke zdárnému průběhu zkoušek přispěli.
Covid samozřejmě poznamenal i legislativní činnost,
a to jak samotného státu, tak i Komory. Přestože se
většina jednání se státními institucemi, ale i v rámci
samotné Komory a sekcí Odborného kolegia, uskutečnila distančně, myslím, že se podařilo potvrdit
potenciál Komory jako odborného garanta a partnera
pro normotvorbu a výkladovou oblast týkající se daňové legislativy.

Co platilo vždy a stále
více nabývá na důležitosti, je propagace profese navenek. V tomto
ohledu Komora nezaspala dobu a kromě
tradiční prezentace na
webových stránkách
využívá také potenciálu
sociálních sítí a reklamy na internetu. Tuto
oblast se snažíme postupně rozvíjet a nezapomínáme ani na sledování účinnosti a pravidelné
vyhodnocování efektivity, což zatím přináší velmi
uspokojivé výsledky.
Významnou novinkou roku 2021 byla změna dodavatele komorových časopisů Bulletin a e-Bulletin. Troufnu si konstatovat, že tato změna byla více než pozitivní. Většina z vás se jistě měla s novým formátem
časopisu možnost seznámit a já věřím, že energie do
něj vkládaná je na výsledku vidět.
Závěrem bych se chtěl ještě ohlédnout za Valnou
hromadou, která byla v roce 2021 volební. Členové
Komory měli možnost zvolit zástupce všech orgánů,
tedy Prezidia, Dozorčí komise a Disciplinární komise.
Pro průběh voleb byla uplatněna nová pravidla pro registraci, která přepnula minulé postupy do čistě elektronického formátu. Registrace tak probíhala pouze
přes webové stránky a nebylo již přípustné využití papírové plné moci. Hlasování a volby prostřednictvím
SMS, které jsou dlouhodobě ověřené, zůstaly samozřejmě zachovány. Komora je tak připravena, ať už cíleně, nebo z důvodu vynucenosti vnějším prostředím,
zorganizovat Valnou hromadu plně elektronicky včetně vzdálené účasti daňových poradců. Bude tedy na
Prezidiu, jakou formou příští Valnou hromadu svolá.
Dovoluji si všem, kteří dočetli až sem, dodatečně popřát hodně sil a úspěchů v roce 2022 a vyjádřit naději,
že současná situace, spojená s pandemií COVID-19
nám nesebere optimismus a v konečném důsledku
nás posune správným směrem dopředu.

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
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Struktura orgánů

VALNÁ
HROMADA

DOZORČÍ
KOMISE

REDAKČNÍ
RADA

PREZIDIUM

ZKUŠEBNÍ
KOMISE

RADA PRO
VZDĚLÁVÁNÍ

TAJEMNÍK

KANCELÁŘ
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DISCIPLINÁRNÍ
KOMISE

ODBORNÉ
KOLEGIUM

GARANTI
KLUBŮ
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Prezidium

Činnost Komory daňových poradců ČR řídí Prezidium, které má 9 členů a 2 náhradníky, kteří jsou voleni
Valnou hromadou na tříleté funkční období. V čele
Prezidia stojí prezident KDP ČR, který zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem. Prezident je volen z členů Prezidia tajnou volbou. Jeho zástupcem
je viceprezident.
V tomto složení zasedalo Prezidium do 11. listopadu
2021.

Prezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová
Viceprezident KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman
Členové Prezidia
Mgr. Michal Frankl
JUDr. Ing. Martin Kopecký
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA
Náhradníci Prezidia
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
Mgr. Edita Ševcovicová

Výjezdní zasedání Prezidia v Hnanicích u Znojma, 5. – 7. 8. 2021
zleva: Vlastimil Sojka, Tomáš Urbášek, Karla Mader Voltnerová, Jiří Nesrovnal, Jana Skálová, Matěj Nešleha,
Petra Pospíšilová, Zuzana Rylová, Gabriela Hrachovinová, Petr Toman, Edita Ševcovicová, Michal Frankl
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Členové Prezidia
od listopadu 2021
29. řádná Valná hromada zvolila
dne 12. listopadu 2021 nové členy
a náhradníky Prezidia.

Prezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová
Viceprezident KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman
Členové Prezidia
Mgr. Michal Frankl
Ing. Jan Molín, Ph.D.
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Matěj Nešleha
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA
MVDr. Milan Vodička
Náhradníci Prezidia
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Mgr. Edita Ševcovicová

Prezidium zvolené dne 12. 11. 2021 Valnou hromadou na Žofíně
zleva: Petr Toman, Milan Vodička, Edita Ševcovicová, Jiří Nesrovnal, Petra Pospíšilová,
Matěj Nešleha, Jana Skálová, Michal Frankl, Zuzana Rylová, Tomáš Urbášek, Jan Molín
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Prezidentka
KDP ČR

Viceprezident
KDP ČR

Petra Pospíšilová

Petr Toman

Členové Prezidia

Matěj Nešleha

Michal Frankl

Jan Molín

Jiří Nesrovnal

Jana Skálová

Tomáš Urbášek

Milan Vodička

Zuzana Rylová

Edita Ševcovicová

Náhradníci Prezidia
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Komora chrání a prosazuje zájmy
daňových poradců

Dohled nad výkonem
daňového poradenství

Stabilní a srozumitelné
daňové prostředí

Komunikace
s Finanční správou

Vzdělávání

Kvaliﬁkace a vstup
do profese

Chrání a prosazuje
zájmy daňových
poradců

Strategické priority KDP ČR
pro období 2019 – 2021

Propagace profese

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

Pro daňové poradce

Pro daňové poradenství

Pro daňové prostředí

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

KDP ČR usiluje o férové
podmínky pro činnost
daňových poradců

KDP ČR podporuje
kultivované daňové
prostředí

udržení vysoké úrovně
odborné kvaliﬁkace

propagace profese
profesní samospráva

srozumitelná pravidla pro
daňové povinnosti

ochrana profese

účast na legislativě

etický standard jako
záruka kvality

komunikace se státní
správou a s akademiky

vytvoření manuálů
k profesním otázkám
kluby jako nástroj
komunikace mezi poradci
vzdělávání v oblasti
osobního rozvoje
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vysoký standard pojištění
odpovědnosti
nové příležitosti
pro poradce

spolupráce s partnery
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Zasedání Prezidia KDP ČR
Společná zasedání Prezidia a Odborného kolegia
V roce 2021 se uskutečnilo celkem dvanáct zasedání Prezidia. Jednání se konala začátkem roku pouze
online v prostředí aplikace Microsoft Teams. Po zlepšení epidemické situace pak i prezenčně v červnu
a v říjnu v Brně a v září, listopadu a v prosinci v Praze.
Zasedání se kromě členů Prezidia účastnili také náhradníci Prezidia, předsedkyně Disciplinární komise,

člen Dozorčí komise a zástupci kanceláře Komory.
Letní třídenní výjezdní zasedání Prezidia proběhlo
v Hnanicích u Znojma.
S vedoucími sekcí, diskusních a pracovních skupin
se Prezidium pravidelně setkávalo na tradičních zasedáních Prezidia a Odborného kolegia. Dvě setkání
proběhla online a další dvě prezenčně v Praze.

Zasedání Prezidia v Brně dne 7. 6. 2021

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia v Praze 14. 12. 2021
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Dozorčí komise

Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory, který dohlíží zejména na řádný výkon činnosti
ze strany daňových poradců a daňově poradenských
společností a na naplňování usnesení Valné hromady. Jeho úkolem je také kontrolovat činnost Prezidia
a kanceláře Komory a hospodaření Komory.
Základní náplní činnosti Dozorčí komise je v rámci
předběžného šetření projednávání stížností podaných
na daňové poradce i daňově poradenské společnosti
v zákonem stanovené šestiměsíční lhůtě. Pokud je
zjištěno porušení jejich povinností stanovených zákonem o daňovém poradenství nebo jiným zákonem
upravujícím práva a povinnosti daňového poradce při
poskytování daňového poradenství, s výjimkou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu, podává
Dozorčí komise návrh na zahájení disciplinárního řízení (disciplinární žalobu) Disciplinární komisi.
Dozorčí komise současně vede i řízení o pozastavení
výkonu daňového poradenství z důvodu nedoložení
profesního pojištění nebo řízení o vyškrtnutí daňového poradce ze seznamu daňových poradců, např.

z důvodu pravomocného odsouzení pro trestný čin.
Řízení o vyškrtnutí vede i v případě daňově poradenských společností, a to z důvodu nedoložení profesního pojištění nebo absence odpovědného poradce
ve společnosti.
Současně plní i funkci kontrolního orgánu v rámci
dohledu nad plněním povinností vyplývajících ze zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a ﬁnancování terorismu (tzv. praní špinavých peněz)
ze strany daňových poradců.
Po novele zákona o daňovém poradenství účinné
od 1. 1. 2021 a novele Stanov KDP ČR účinné od
12. 11. 2021 však tuto kontrolní funkci převzal tajemník Komory. Pokud tedy jde o plnění povinností vyplývajících z předpisů o boji proti tzv. praní špinavých
peněz, bude Dozorčí komise nadále plnit už jen dohledovou funkci, a to prostřednictvím předběžného
šetření zahájeného tehdy, když bude tajemníkem
Komory zjištěno porušení těchto povinností ze strany daňového poradce nebo daňově poradenské společnosti.

Předseda Dozorčí komise
Ing. Vlastimil Sojka
Členové Dozorčí komise
Ing. Tomáš Klíma
Ing. Miluše Korbelová
Ing. Pavel Lampa
Ing. Radka Šťastná, BA, MBA
Náhradníci Dozorčí komise
JUDr. Ing. Ariana Bučková
Ing. Tomáš Živný

Členové Dozorčí komise zvolení dne 12. 11. 2021 Valnou hromadou na Žofíně
zleva: Vlastimil Sojka, Tomáš Klíma, Miluše Korbelová, Ariana Bučková,
Pavel Lampa, Tomáš Živný
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Statistika předběžných šetření a řízení

Ačkoli Dozorčí komise v posledních letech zaznamenala dlouhodobě klesající tendenci celkového počtu
stížností a podnětů podaných na daňové poradce
nebo daňově poradenské společnosti, je nutné konstatovat, že narůstá i obtížnost při vyhodnocování
těchto kauz.
V případě, že v předběžném šetření vedeném Dozorčí komisí nebylo jednoznačně prokázáno závažné
nebo opakované pochybení daňového poradce ve
smyslu porušení zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, a nebyly tak naplněny
znaky disciplinárního provinění dle § 12 odst. 1 zákona o daňovém poradenství, bylo toto šetření zastaveno.
Vedle prošetřování stížností a podnětů podaných na
daňové poradce a daňově poradenské společnosti
vede Dozorčí komise i správní řízení o pozastavení
výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců nebo daňově poradenských
společností. Nejčastějším typem řízení v roce 2021
bylo řízení o pozastavení výkonu daňového poradenství těm daňovým poradcům, kteří Komoře nedoložili své profesní pojištění (3 řízení), nebo řízení

o pozastavení jejich výkonu z důvodu zahájeného
trestního stíhání (2 nová řízení v roce 2021, 3 z roku 2020); s daňově poradenskými společnostmi je
pak nejčastěji vedeno řízení o jejich vyškrtnutí z důvodu neoznámení odpovědného poradce (celkem
2 řízení). Z dlouhodobého hlediska počet těchto řízení klesá.
I v roce 2021 prováděla Dozorčí komise soustavnou kontrolu plnění povinností ze strany daňových
poradců a daňově poradenských společností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
kdy jsou daňoví poradci nebo daňově poradenské
společnosti o vyjádření k plnění těchto povinností
žádáni v rámci předběžného šetření, zahájeného
zpravidla na základě stížnosti. S účinností od 12.
listopadu 2021 převzal tuto kontrolní funkci tajemník Komory, Dozorčí komise tak bude v této oblasti
působit nadále jen v roli dohledového orgánu, a to
v případech, kdy tajemník při kontrole shledá porušení povinností ze strany daňového poradce nebo
daňově poradenské společnosti a Dozorčí komise
bude povinna zahájit s tímto poradcem nebo společností předběžné šetření.

Dozorčí komise
18

Stížnosti a podněty
Odložení věci
z toho:

Disciplinární žaloba

2

V řízení

4
8

Předběžná šetření z důvodu neplacení členského příspěvku
z toho:

Odložení věci

5

Disciplinární žaloba

3

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

z toho:

5

Zastavení řízení

0

Pozastavení výkonu

0

V řízení

5

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

z toho:

12

3

Zastavení řízení

0

Pozastavení výkonu

0

V řízení

3
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Dozorčí komise
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:

Zastavení řízení

0

Vyškrtnutí ze seznamu

0

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

0

Vyškrtnutí ze seznamu

0

0

Zastavení řízení

0

Vyškrtnutí z evidence

0

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

0

Zastavení řízení

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

0

2

Zastavení řízení

0

Vyškrtnutí z evidence

2

Dozorčí komise
11

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

Zastavení řízení
Disciplinární žaloba

Kontrola plnění AML povinností (z vlastního podnětu Dozorčí komise)

z toho:

16

11
0
0

V řízení

0

Bez nedostatků

0

Vytknutí nedostatků

0

Zahájení předběžného šetření

0

Orgány KDP ČR

Zpráva o činnosti KDP ČR 2021

Disciplinární komise

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
Počet disciplinárních řízení

z toho:

5

Zproštění žaloby

0

Uložení pokuty

3

Písemné napomenutí

0

Pozastavení výkonu DP

0

Vyškrtnutí ze seznamu DP

1

Řízení zastaveno

0

V řízení

1

Předsedkyně Disciplinární komise
Mgr. Karla Mader Voltnerová
Členové Disciplinární komise
Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.
Ing. Václav Dvořák
Ing. Jana Gablovičová
JUDr. Michal Gembík
Ing. Viktor Hamža
Ing. Roman Kytlica
Bc. Blanka Marková
JUDr. Kateřina Matoušková
Ing. Jiří Pavlík
Ing. Danuše Peková
Ing. Vladimír Přikryl
Ing. Jana Vlková
Náhradníci Disciplinární komise
Ing. Ladislav Bubniak
Petr Hercog
Ing. Robert Jurka, Ph.D.
Ing. Jaroslava Pechová

Členové Disciplinární komise zvolení dne 12. 11. 2021 Valnou hromadou na Žofíně
zleva: Jiří Blecha, Blanka Marková, Václav Dvořák, Jiří Pavlík,
Karla Mader Voltnerová, Viktor Hamža, Roman Kytlica, Danuše Peková,
Vladimír Přikryl, Jana Gablovičová, Robert Jurka, Ladislav Bubniak

17
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Valná hromada
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Valná hromada

Zpráva o činnosti KDP ČR 2021

Valná hromada KDP ČR

Dvacáté deváté řádné Valné hromady Komory daňových
poradců ČR, která se uskutečnila 12. listopadu 2021
v Praze v Paláci Žofín, se zúčastnilo 264 fyzicky přítomných daňových poradců. Zplnomocnění některého kolegy odevzdalo 431 daňových poradců. Valná hromada
byla v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém
poradenství a Komoře daňových poradců ČR usnášeníschopná.

Prezence účastníků

Účastníci Valné hromady

Velký sál Paláce Žofín

20

Mezi pozvanými čestnými hosty byla Ing. Tatjana Richterová, generální ředitelka Generálního ﬁnančního ředitelství, a JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva České advokátní komory, kteří ve svých vystoupeních pozdravili všechny přítomné daňové poradce.
Mezi hlavní programové body Valné hromady patřila
především volba nového Prezidia a členů Dozorčí komise a Disciplinární komise. Dalšími body jednání byly zejména zprávy o činnosti a o hospodaření Komory, návrh
rozpočtu a novelizace vnitřních předpisů Komory – Stanov a Disciplinárního řádu.

Velký sál Paláce Žofín

Vystoupení Petry Pospíšilové, prezidentky KDP ČR

SMS hlasování jednotlivých bodů programu

Řídicí komise
zleva: Petr Toman, Michal Frankl, Martin Tuček
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Kvaliﬁkační zkoušky
na daňového poradce
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Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce

Zpráva o činnosti KDP ČR 2021

Kvaliﬁkační zkoušky jaro

Prezence Hotel Quality

Organizace kvaliﬁkačních zkoušek na daňového poradce je jednou ze základních činností Komory daňových poradců ČR, protože do profese
bez úspěšného absolvování zkoušky vstoupit
nelze.
Prezenční konání kvaliﬁkačních zkoušek umožnila na jaře 2021 výjimka uvedená ve vládních
opatřeních proti šíření nemoci COVID-19 pro
profesní zkoušky. Řádné termíny písemných
zkoušek tak proběhly ve dnech 19. – 20. dubna.
První písemné části se zúčastnilo 144 uchazečů, k druhé části jich pak dorazilo 124. Aby byly
splněny protiepidemické podmínky, účastníky jsme pozvali do celkem 18 sálů v hotelech
Passage, Orea Congress Hotel Brno a Quality
hotel Brno Exhibition Centre. V každém sále totiž mohlo být usazeno pouze deset účastníků.
Ústní části zkoušky se účastnilo celkem 61
uchazečů, kteří k ní postoupili s oběma platnými
písemnými částmi. Úspěšně složilo ústní část,
a tedy celou zkoušku na daňového poradce, ve
dnech 4. – 5. května a 24. června 54 uchazečů,
kteří byli následně zapsáni do seznamu daňových poradců.

Prezence Hotel Passage

Prezence Orea Congress Hotel Brno

24

Písemná část

Opravy písemných prací

Ústní zkouška 24. 6. 2021

Písemná část v prostředí hotelu Passage

25

Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce

Kvaliﬁkační zkoušky podzim

Zahájení 1. písemné části

Uchazeči 2. části v hotelu Orea

26
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Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce

I když v době konání podzimních termínů písemných
částí kvaliﬁkační zkoušky nebyla aktuálně vyhlášena
žádná početní omezení v souvislosti se zhoršující
se epidemickou situací, byli i v říjnovém zkušebním
období uchazeči z preventivních důvodů rozděleni
do několika zkušebních místností dvou hotelů (Orea
Congress Hotel Brno a Quality hotel Brno Exhibition
Centre). Ústní části zkoušky následně proběhly koncem října 2021 v sídle Komory.

Zahájení zkoušky v hotelu Quality

Uchazeči 1. části v hotelu Orea

Zpráva o činnosti KDP ČR 2021

K první dílčí písemné části se dne 11. října dostavilo
241 žadatelů, ke druhé pak 223 žadatelů.
K ústní části konané ve dnech 26. – 27. října bylo pozváno 75 uchazečů splňujících podmínky postupu.
Z nich bylo po úspěšném dokončení celé zkoušky
zapsáno do seznamu 60 nových daňových poradců.

Rozpečetění zadání 2. písemné části

Uchazeči v hotelu Quality
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Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce
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Informační semináře pro nové daňové poradce

Informační seminář pro nové daňové poradce, zapsané do seznamu po úspěšném absolvování kvaliﬁkační zkoušky v jarním termínu, proběhl dne 27. května
z důvodu epidemické situace online přes aplikaci
Microsoft Teams.
Stejně tomu tak bylo i na podzim. Dne 26. listopadu
byli noví daňoví poradci, po úspěšném složení všech

částí zkoušek, slavnostně přivítání do profese. Navzdory stíženým podmínkám, které přináší online
přenos, byli seznámeni s prvními povinnými kroky,
profesními předpisy, otázkami pojištění a s nabídkou
tradičních i nově chystaných vzdělávacích či sportovních akcí.

Přednášející: Vladimír Šeﬂ, Radek Neužil, Petr Toman, Petra Pospíšilová

Online prostředí aplikace Microsoft Teams
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Kvaliﬁkační zkoušky na daňového poradce
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Přednášejícími byli:
Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman
viceprezident KDP ČR
Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR
Ing. Mgr. Vladimír Šeﬂ, Ph.D.
vedoucí právního oddělení
kanceláře Komory
a hosté makléřské pojišťovací
společnosti OK GROUP a.s.

Seminář zahájil Radek Neužil

Vladimír Šeﬂ seznámil účastníky s profesními předpisy

Do profese uvítala nové daňové poradce i Petra Pospíšilová

Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, a Petr Toman, viceprezident KDP ČR
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Daňoví poradci
Daňově poradenské společnosti
Asistenti
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Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti
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Daňoví poradci

Celkový počet daňových poradců v letech 1993 až 2021 k 31. 12. 2021
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Rok

DP

1993

487

1994

1 228

1995

1 863

1996

2 361

1997

2 756

1998

3 007

1999

3 295

2000

3 441

2001

3 557

2002

3 614

2003

3 715

2004

3 825

2005

3 877

2006

3 908

2007

4 004

2008

4 055

2009

4 174

2010

4 223

2011

4 324

2012

4 410

2013

4 495

2014

4 547

2015

4 614

2016

4 655

2017

4 791

2018

4 865

2019

4 968

2020

4 993

2021

5 080

Zastoupení mužů a žen mezi daňovými poradci k 31. 12. 2021

Počet
žen

2 948

58,03 %

Počet
mužů

2 132

41,97 %

Celkem

5 080

100 %

2 132 mužů
41,97 %

2 948 žen
58,03 %

ŽENY

MUŽI
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Počet daňových poradců v jednotlivých krajích k 31. 12. 2021

Kraj
Hlavní město Praha

Počet žen

Počet mužů

Celkem

1 035

686

1 721

Jihočeský

112

92

204

Jihomoravský

364

308

672

41

26

67

Karlovarský
Královéhradecký

86

91

177

Liberecký

117

71

188

Moravskoslezský

220

147

367

Olomoucký

107

79

186

Pardubický

63

60

123

Plzeňský

111

79

190

Středočeský

374

243

617

92

80

172

74

65

139

150

103

253

Ústecký
Vysočina
Zlínský
Mimo ČR

Počet daňových poradců

Celkem

2

2

4

2 948

2 132

5 080
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Počet daňových poradců podle věkových kategorií k 31. 12. 2021

Věková kategorie

Ženy

Muži

Počet daňových poradců

Podíl v % (po zaokrouhlení)

do 30 let

151

101

252

4,96

31–40 let

572

256

828

16,30

41–50 let

784

522

1 306

25,71

51–60 let

795

662

1 457

28,68

61–70 let

523

440

963

18,96

od 71 let

123

151

274

5,39

2 948

2 132

5 080

100

Celkem

5,39 % 4,96 %

do 30 let
18,96 %

16,30 %

31–40 let
41–50 let
51–60 let
61–70 let

Počet daňových poradců

28,68 %

od 71 let

25,71 %

800
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Věková kategorie
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Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2021

Důvod vyškrtnutí

Počet DP

Podíl v %

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

0

0

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

4

7,27

§ 7 odst. 2 písm. c) zák. 523/92 Sb. – uložení správního trestu

0

0

38

69,09

0

0

13

23,64

0

0

55

100

§ 7 odst. 2 písm. d) zák. 523/92 Sb. – písemná žádost
§ 7 odst. 2 písm. e) zák. 523/92 Sb. – nevykonává daňové poradenství déle než tři roky
§ 7 odst. 2 písm. f) zák. 523/92 Sb. – úmrtí
Ukončení registrace hostujícího daňového poradce
Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2021

23,64 %

Nesplnění podmínek

7,27 %

Disciplinární opatření
Uložení správního trestu
Písemná žádost
Nevykonává daňové
poradenství déle než tři roky
Úmrtí
Ukončení registrace
hostujícího daňového poradce

69,09 %

Poměr dosaženého vzdělání daňových poradců – ženy / muži – k 31. 12. 2021

Vyskoškolské

Středoškolské

Počet

Ženy

2 536

412

2 948

Muži

1 959

173

2 132

Celkem

4 495

585

5 080

Vyskoškolské

Středoškolské

Celkem

Úroveň vzdělání

4 495

585

5 080

%

88,48

11,52

100
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Daňově poradenské společnosti

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2021
Přehled počtu daňových poradců u jednotlivých
společností se váže na jejich IČO a nezohledňuje
případné propojení více ﬁrem.

Celkový počet daňově poradenských společností, které
Komora evidovala k 31. 12. 2021, činil 1223. V těchto společnostech působilo 2210 daňových poradců.

1200

59

1100

62

Nárůst v jednotlivých letech

64

1000

68

Stav k 31. 12. předchozího roku

900

59

800
700

48
99

600
375

500

642

39
690

49

39
837

50

1120

44
1179

1058

994

926

876

778

729

543

400
300
200
100
0

168

168

2008

2009

Počet daňových poradců
v daňově poradenských
společnostech

2010

2011

2012

Počet
společností
k 31. 12. 2021

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Daňově poradenské společnosti s nejvyšším
počtem daňových poradců – k 31. 12. 2021

2021

Počet
DP

1

Deloitte Advisory s.r.o.

88

2

KPMG Česká republika, s.r.o.

81

3

Ernst & Young, s.r.o.

69

4

Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o.

58

21

5

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

48

5

5

6

BDO Czech Republic s.r.o.

47

6

7

7

Rödl & Partner Tax, s.r.o.

30

7

7

8

TPA Tax s.r.o.

27

9

Mazars s.r.o.

26

10

PROXY, a.s.

14

VGD, s.r.o.

12

KODAP, s.r.o.

12

Deloitte BPS a.s.

12

LTA Tax s.r.o.

11

1

944

2

178

3

41

4

8

3

9

2

10

1

více než 10

36
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Asistenti daňových poradců

Od 1. 1. 2018 byl zaveden institut asistenta daňového poradce. Jeho smyslem je podpora
daňových poradců při poskytování daňového
poradenství, a to i prostřednictvím daňově poradenských společností, a kontakt asistenta
s profesí.
K 31. 12. 2021 evidovala Komora 111 asistentů
daňových poradců v poměru 74 žen a 37 mužů.

Statistika nárůstu asistentů v roce 2021
Zápis

Vyškrtnuto

Stav

Stav k 31. 12. 2021

96

Leden

6

2

100

Únor

6

0

106

Březen

1

0

107

Duben

4

0

111

Květen

1

2

110

Červen

0

0

110

Červenec

1

1

110

Srpen

2

1

111

Přístup k internímu informačnímu
systému Komory

Září

2

0

113

Říjen

3

0

116

Možnost účasti na školeních pořádaných
Komorou za zvýhodněné ceny

Listopad

0

2

114

Prosinec

0

3

111

Účast na regionálních klubech

Celkem

26

11

-

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

116
110

111
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110
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Počet asistentů daňových poradců

Zasílání e-Bulletinu Komory
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Odborné kolegium

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

zaměření na jednotlivé daně či problémové okruhy.
Pracovní skupiny řeší jednorázové, ale i krátkodobé
odborné problémy a diskuzní skupiny fungují na platformě setkávání daňových poradců s cílem vzájemné
výměny zkušeností.
V roce 2021 proběhlo celkem 49 zasedání sekcí, pracovních a diskusních skupin. Vlna COVID-19 narušila sled zasedání. V roce 2021 přešly sekce, pracovní
a diskusní skupiny na kombinovanou verzi, tedy částečně prezenčně a částečně formu online přenosu.

K 31. 12. 2021 byly jednotlivé sekce, diskusní
a pracovní skupiny vedeny těmito daňovými poradci
Počet
daňových
poradců

Počet
zasedání
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0

Sekce, diskusní a pracovní skupina

Vedoucí

Sekce majetkové daně

Ing. Zdeněk Krůček, CSc.

Sekce daň z přidané hodnoty

Ing. Stanislav Kryl

273

11

Sekce daň z příjmů fyzických osob

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

112

4

Sekce daň z příjmů právnických osob

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

251

2

Sekce mezinárodní zdanění a clo

Ing. Luděk Vacík

170

1

Sekce neziskové organizace

Ing. Jaromír Adamec

57

5

Sekce spotřební a ekologické daně

Ing. Ivo Šulc

21

3

Sekce správa daní a poplatků

Ing. Tomáš Hajdušek

137

4

Sekce účetnictví

Ing. Zdeněk Urban

106

5

Sekce pro profesní otázky

Ing. Marek Piech

39

4

Sekce pro profesní pojištění

Ing. Jiří Gebarowský

10

1

Sekce pro informační technologie

MVDr. Milan Vodička

20

1

Diskusní skupina malého podnikání

Bc. Blanka Marková

31

5

Diskusní skupina korporátních daňových poradců

Mgr. Vít Martinovský

55

1

Diskusní skupina mladých daňových poradců

Ing. Matěj Nešleha

75

2

Pracovní skupina pro insolvenci

Jan Vyskočil

13

0
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Koordinační výbor

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 a slouží jako
platforma pro projednávání výkladových problémů
daňové a účetní legislativy. V roce 2021 proběhlo online formou šest jednání, kterých se účastnili především zástupci Komory a Generálního ﬁnančního ředitelství. Bylo předloženo 21 příspěvků z oblasti daně
z příjmů, DPH a spotřebních daní.
Výsledky jednání se pravidelně publikují jak na webových stránkách Komory, tak na stránkách Finanční správy a jsou důležitým vodítkem při uplatňování
sporných či nejednoznačných ustanovení daňových
zákonů.

5%

67 %

28 %

Nejvíce uzavřených příspěvků je z oblasti:
Daň z příjmů

14

67 %

DPH

6

28 %

Spotřební daně

1

5%

21

100 %

Celkem

Daň z příjmů
DPH
Spotřební daně

Připomínkování zákonů

Komora se od samého počátku své existence velmi
aktivně zapojuje do legislativního procesu nejen v oblasti daňové a účetní, ale také v dalších souvisejících
oblastech, jako je především občanské a obchodní
právo. Od roku 2015 je Komora připomínkovým místem v rámci mezirezortních připomínkových řízení
v oblasti právní regulace a oblasti spadající do působnosti Komory.
Připomínky Komory jsou zaměřeny odborně tak, aby
právní normy byly jednoznačné, srozumitelné, 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 2021 Komora aktivně připomínkovala více
než dvacet legislativních předpisů. Převážná většina
z nich byla v gesci Ministerstva ﬁnancí a Generálního
ﬁnančního ředitelství a prošla standardním vnějším
připomínkovým řízením. Kromě nich však na základě odborných znalostí a praxe komunikovala vznik či
úpravy předpisů souvisejících s daňovou problematikou se členy vlády a jednotlivými ministerstvy.
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Diskusní seminář v hotelu Tři Věžičky

I v roce 2021 se konal tradiční
Diskusní seminář v hotelu Tři Věžičky. Vzhledem k okolnostem
mohla akce proběhnout pouze
online prostřednictvím aplikace
MS Teams.
První den byl věnován novinkám
v oblasti daně z příjmů právnických osob s Ing. Bc. Jiřím Nesrovnalem, problematice daně
z příjmů fyzických osob s Ing. Zuzanou Rylovou, Ph.D. a aktualitám
v oblasti daně z přidané hodnoty
s Ing. Michaelou Strnadovou.
Programem druhého dne bylo
účetnictví. Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. se zaměřila na vybrané
účetní souvislosti spojené s COVID-19, výplatu základního kapitálu a bilanční testy podle novely
o obchodních korporacích (účinnost od 1. 1. 2021). doc. Ladislav
Mejzlík, Ph.D. navázal přednáškami na téma cizích měn v interpretaci NÚR a COVID-19 – použití
standardních postupů v nestandardní situaci.

Hotel Tři Věžičky

Cizí měny v interpretacích Národní účetní rady a COVID přednášel Ladislav Mejzlík

Závěrečný den byl vyhrazen pro
novinky v oblasti daňového řádu,
které představila JUDr. Mgr. Petra
Nováková, Ph.D.
Semináře se účastnilo 160 daňových poradců, jejich asistentů
a spolupracovníků.
Účetnictví přednášela Jana Skálová

Daň z příjmů fyzických osob přednášela Zuzana Rylová
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Právní vzdělávání pro daňové poradenství

Dne 15. února 2021 byl zahájen již 14. běh vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro daňové poradenství. Program probíhá ve spolupráci s Právnickou
fakultou Masarykovy univerzity a je rozvržen do 18
seminárních dnů v průběhu 4 semestrů.
V loňském roce proběhlo 9 školících dnů, které musely být přesunuty do online prostředí. I tak se 49 přihlášených účastníků seznámilo s obchodním, občanským, správním, pracovním a trestním právem.
Problematiku přednášeli zkušení lektoři:
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
JUDr. Michala Špačková, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Účetnictví podnikatelů od A do Z

Komora navázala na úspěšnou spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze novým kurzem pro
daňové poradce, jejich asistenty a spolupracovníky.
Kurz se zaměřil na účetnictví podnikatelských subjektů, které sestavují účetní závěrku podle českých
účetních předpisů.
Představeny byly hlavní požadavky účetních předpisů v jednotlivých oblastech účetního výkaznictví, a to
včetně složitějších problémů, které účetní jednotky
v daných oblastech v praxi řeší. Lektorsky kurz zajistili doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. a Ing. Jan Molín,
Ph.D. Kurz v rozsahu tří dnů proběhl ve dvou bězích
v květnu a říjnu. Celkem se kurzu účastnilo 139 posluchačů. Přednášky byly ze strany účastníků opět
hodnoceny velmi pozitivně.

Vysoká škola ekonomická v Praze
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Setkání s osobností Tomášem Goláněm

Hostem Komory byl 9. září senátor
Ing. Tomáš Goláň. Akce proběhla
v sídle společnosti Kooperativa ve
spolupráci s Komorou auditorů ČR.
Pana senátora zpovídal z pozice
moderátora bývalý prezident Komory Ing. Martin Tuček.
Cílem akce je zprostředkovat daňovým poradcům setkání s osobnostmi, které významně ovlivňují oblast
daňové legislativy a výkon daňového poradenství. Pozvané osobnosti
přinášejí aktuální informace o dění
v této oblasti a seznamují účastníky s legislativním výhledem do budoucna.

Host setkání s osobností, Tomáš Goláň

Uprostřed senátor Tomáš Goláň při diskuzi s Martinem Tučkem
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Radek Neužil zahájil setkání se senátorem Tomášem Goláněm

Martin Tuček, bývalý prezident KDP ČR, v roli moderátora

Zleva: Petra Pospíšilová, Tomáš Goláň,
Martin Tuček

Tomáš Goláň odpovídal na otázky z řad účastníků
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Semináře v Nymburku

V letošním roce uspořádala Komora ve Sportovním centru v Nymburku tradičně dva semináře. Z iniciativy daňových poradců jsme ve
dnech 4. – 5. října uspořádali seminář, jehož
obsahem byly přednášky daňových poradců.
Hlavními tématy byl daňový řád, DPH, daň
z příjmů fyzických a daň z příjmů právnických
osob. Akce se zúčastnilo 111 účastníků.
Již tradiční seminář zaměřený na novinky
z oblasti daní, práva a účetnictví se uskutečnil ve dnech 8. – 10. prosince. Semináře se
zúčastnilo bezmála 130 daňových poradců,
kteří kromě odborného programu využili také
nabídky sportovních aktivit v areálu Sportovního centra. Nově bylo možné sledovat prosincový seminář také online formou.
Areál sportovního centra

Přednáška Daň z příjmů fyzických osob
zleva: moderátorka Zuzana Rylová, přednášející Iva Rindová
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Přednáška Daňový řád, přednášející Karel Alexa

Zázemí online streamu v Nymburku

Účastníci na semináři v Nymburku

Přednáška Daň z příjmů, přednášející Pavel Běhounek

Přednáška Daň z přidané hodnoty
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Semináře v Praze

Po roce a půl se tradiční semináře v hotelu
Olšanka vrátily z online formy zpět do Prahy.
Nově bylo možné se zúčastnit podzimního
semináře prezenční formou nebo prostřednictvím online streamu. Jarní seminář však
musel proběhnout pouze online formou.
Odborný program přednášeli zástupci Finanční správy Ing. Iva Rindová, Ing. Eva Nedorostková, Ing. Ilona Součková, Ing. Blanka Mattauschová a Ing. Ondřej Fasora,
Ph.D. Obou seminářů se zúčastnilo skoro
300 účastníků z řad daňových poradců a jejich asistentů.

Jarní semináře
11. – 13. 5. 2021
Daň z přidané hodnoty

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
Ing. Blanka Mattauschová

Daň z příjmů právnických osob

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Ilona Součková
Ing. Eva Nedorostková

Daň z příjmů fyzických osob

Ing. Iva Rindová
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Podzimní semináře
18. – 19. 11. 2021

Přednášející

Daň z příjmů fyzických osob

Ing. Iva Rindová
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Daň z příjmů právnických osob

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Ilona Součková
Ing. Eva Nedorostková

Daň z přidané hodnoty

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
Ing. Blanka Mattauschová

Online přenos jarní přednášky
Daně z přidané hodnoty

Online přenos jarní přednášky Daň z příjmů právnických osob ze zasedací místnosti KDP ČR
zleva: přednášející Ilona Součková a Eva Nedorostková a moderátor Jiří Nesrovnal
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Přednášející

Zázemí online streamu v hotelu Olšanka

Podzimní seminář Daň z příjmů fyzických osob
zleva: Zuzana Rylová, Iva Rindová

Hotel Olšanka v Praze

Novinky z oblasti DPH přednášeli Blanka Mattauschová a Ondřej Fasora
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Jazykové vzdělávání

Lektor bloku obchodní angličtiny Paul Andrew Bellsham pří výuce

V roce 2021 Komora organizovala jazykové
kurzy anglického a německého jazyka. Kurzy probíhaly ve třech úrovních – základní,
středně pokročilí a pokročilí. Výuka jazyků se
v tomto roce přesunula převážně do online
prostředí. Ve druhé polovině roku byly zájemcům nově nabídnuty kratší a tematické kurzy
jako například Anglicky nad daňovými judikáty s lektorem Ing. Vladimírem Zdražilem nebo
kurz Anglicky nad profesními tématy s lektorkou Mgr. Marcelou Svatkovou.
Prezenčně pak proběhl intenzivní kurz odborné angličtiny, který byl koncipován jako kombinace tří různě zaměřených bloků, které však
na sebe navazovaly a jejichž pojítkem byla
daňová a účetní angličtina. Profesní blok se
zaměřil na daňová a účetní témata. Účastníkům byl dán dostatečný prostor pro diskusi,
čímž bylo simulováno poskytování daňového
poradenství anglicky hovořící klientele.
Blok Use of English se vedle procvičení profesní slovní zásoby zaměřil na gramaticky
správné použití jazyka. Kurz byl také doplněn blokem obchodní angličtiny s rodilým
mluvčím. Celý kurz proběhl v rozsahu 2,5 dne
a součástí byl i společenský program v podobě prohlídky Brna s průvodcem v angličtině
a posezením účastníků ve vybrané restauraci po skončení každého dne. Velmi pozitivní
zpětná vazba je příslibem pro pokračování
tohoto kurzu v příštím roce.

Účastníci jazykového kurzu

Lektorka bloku Use of English Marcela Svatková
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Vladimír Zdražil lektoroval odborný blok
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Setkání garantů klubových setkání

Dne 1. března se uskutečnilo mimořádné setkání garantů regionálních klubů, které z důvodu přetrvávajících vládních nařízení proběhlo online formou. Mezi
diskutovaná témata bylo zařazeno omezení kapacity
účastníků na online klubových setkáních na 350 posluchačů.

Setkání se zúčastnili garanti regionálních klubů i zástupci Prezidia KDP ČR
zleva: Miroslav Konečný, Petr Toman, Jiří Nesrovnal, Miroslava Mohylová, Radek Neužil

Zleva: Marcela Vaňatková, Petr Toman, Miroslava Mohylová, Radek Neužil
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Klubová setkání

Počet účastníků
Město

2020

2021

Brno

1 293

1 735

České
Budějovice

1 100

1 154

316

1 295

Hodonín

0

0

Holešov

0

0

1 023

828

Karlovy Vary

392

45

Liberec

636

1 596

1 182

537

Ostrava

259

633

Plzeň

488

190

Praha

578

267

Teplice

882

990

Zlín

484

876

5

346

8 638

10 492

Frýdek Místek

Hradec Králové

Olomouc
Online přenos klubového setkání Liberec, přednášející
Michaela Strnadová

Žďár
nad Sázavou
Celkem

Zákulisí online přenosu klubového setkání Praha,
zleva: přednášející Karel Šimka a Ondřej Trubač

Klubové setkání jihomoravského regionu,
přednášející Filip Melzer
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V roce 2021 se uskutečnilo 59 klubových setkání, kterými prošlo téměř
10 500 účastníků. S ohledem na přetrvávající opatření v souvislosti s prevencí
proti šíření koronaviru se klubová setkání daňových poradců konala převážně
online formou, prostřednictvím platformy Microsoft Teams.
Online forma školení se stala pravidelnou součástí vzdělávání Komory a u daňových poradců se těší velké oblibě, což
dokazuje vysoký počet účastníků a pozitivní hodnocení.
Kluby se pravidelně konají ve všech regionech České republiky. Daňoví poradci
a registrovaní asistenti mohou navštěvovat setkání v kterémkoli regionu, což
jim umožňuje výběr z mnoha přednášených témat.

Zasedací místnost KDP ČR, odkud svou přednášku o DPH v rámci
klubového setkání Vysočina uskutečnila Ivana Langerová

Garanti v regionech a počet konaných klubových setkání v roce 2021

Prezenčně

Online

Ing. Klára Antesová

3

7

Brno

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

2

5

České Budějovice

Jiřina Liláková

2

5

Teplice

Ing. Jana Müllerová

3

4

Frýdek Místek

Ludmila Lea Mazurová

0

6

Hradec Králové

Bc. Martin Vycpálek

3

2

Ostrava

Ing. Dagmar Beránková

3

2

Olomouc

Ing. Miroslava Mohylová

2

2

Zlín

Ing. Miroslav Konečný

0

3

Karlovy Vary

Bc. Blanka Marková

2

0

Praha

Ing. Jiří Nekovář

0

1

Plzeň

Ing. Radek Bílý

0

1

Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Dušek

0

1

Hodonín

Ing. Petr Lunga

0

0

Holešov

Ing. Tomáš Šimčík

0

0

Město

Garant

Liberec
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Odborné vzdělávání pro daňové poradce

Komora v roce 2021 uspořádala 20 seminářů
pro daňové poradce s tématy zaměřenými na
daně, účetnictví a právo.
Témata vzdělávacích seminářů v roce 2021
Novela AML zákona – ONLINE
Velká novela daňového řádu – ONLINE
Korekční mechanismy DPH – ONLINE
Daňový řád – novela od 1. 1. 2021 – ONLINE
Neziskové organizace v roce 2021 – aktuality
a zkušenosti z právní praxe – ONLINE
Aktuální judikatura NSS
zleva: Jiří Nesrovnal, Barbara Pořízková, Lenka Krupičková

Daň z příjmů v daňových judikátech – ONLINE
Vnitrounijní obchod se zbožím z pohledu
uplatňování DPH – ONLINE
Převodní ceny (nejen) v době COVIDové
– ONLINE
DPH u dovozu a vývozu v roce 2021 – ONLINE
Zahraniční obchod se službami z pohledu
uplatňování DPH a celních předpisů – ONLINE
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny
pro rok 2021 – ONLINE
INCOTERMS 2020 – ONLINE
Aktuální a sporné otázky obchodního
a daňového práva – PREZENČNĚ / ONLINE
Aktuální judikatura NSS – PREZENČNĚ
Převodní ceny – PREZENČNĚ / ONLINE
Evidence skutečných majitelů – ONLINE
Daň z příjmů v daňových judikátech
– PREZENČNĚ
Zákon o evidenci skutečných majitelů:
Aktuální judikatura z práva obchodních korporací
– PREZENČNĚ
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny
pro rok 2021 – ONLINE

Korekční mechanismy v DPH, přednášející Michaela Strnadová
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Převodní ceny – srovnávací studie, ukázky
z praxe – ONLINE
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Daňový řád, přednášející Vít Křivánek

Daň z příjmů v daňových judikátech, přednášející Jiří Nesrovnal

Převodní ceny (nejen) v době COVIDové, přednášející Igor Wotke, Tomáš Urbášek
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Vzdělávání pro veřejnost

Kurz Účetnictví
zleva: přednášející Daniel Horad,
úvodní slovo Miroslava Říčná

Vzdělávání pro veřejnost je primárně zaměřeno na přípravu ke kvaliﬁkační zkoušce. I přes
toto svoje zaměření jsou kurzy v poslední době
stále více oblíbené i u některých daňových poradců, jejich zaměstnanců a spolupracovníků
a dalších osob zabývajících se problematikou
daní, neboť lze kurzy považovat za univerzální
vzdělávací program, jehož cílem je rekapitulace a rozšíření znalostí v oblasti praktického
použití daňového práva a účetnictví.

Kurz Účetnictví, přednášející Daniel Horad

Daňový řád, přednášející Barbora Bortlíková

Během roku, kdy nám situace ohledně koronaviru zkomplikovala celoroční výuku, proběhly
jarní termíny pouze online. Podzimní příprava
již proběhla kombinovanou formou, tj. online
i prezenčně.
Součástí tohoto programu je také certiﬁkované
vzdělávání, které je organizováno pod názvem
Daňová abeceda a má akreditaci MŠMT. Daňová abeceda zahrnuje komplexní výuku daňové
a účetní legislativy v základní úrovni znalostí,
jejíž oblíbenost plyne zejména z komplexnosti
přednášené problematiky.
Účastníci, kteří absolvují celý výukový program
a v závěru úspěšně složí odborný test s praktickými příklady, obdrží osvědčení o absolvování tohoto komplexního vzdělávacího programu – Daňový specialista.
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Daňový řád, přednášející Karel Alexa

Daň z nabytí věcí
zleva: úvodní slovo Miroslava Říčná,
přednášející Jana Procházková

Přípravné kurzy se konaly v prostorách ČSVTS na Novotného lávce v Praze

Praha, jaro 2021:

Téma

Přednášející

12. 1. 2021

DPH v roce 2021

Ing. Igor Pantůček

13. 1. 2021

Daň z příjmů fyzických osob v roce 2020 a 2021

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

14. 1. 2021

Daň z příjmů právnických osob a účetnictví
v roce 2021

Ing. Iva Pilařová

8. – 10. 2. 2021

Malé daně: daň spotřební a ekologická, daň
silniční, daň z nemovitých věcí

Ing. Ivo Šulc
Mgr. Václav Pikal
Ing. Jana Procházková

11. – 13. 2. 2021

Daňový řád

JUDr. Karel Alexa
Mgr. Barbora Bortlíková

16. – 20. 2. 2021

Účetnictví

Ing. Daniel Horad

12. – 13. 3. 2021

Výuka teorie DPH

Ing. Ivana Langerová

14. – 15. 3. 2021

Výuka teorie daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Ilona Součková – právnické osoby

16. – 17. 3. 2021

Praktické procvičování příkladů daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Ivana Pilařová – právnické osoby

18. 3. 2021

Praktické procvičování příkladů DPH

Ing. Igor Pantůček

22. 5. 2021

Příklady z jarních zkoušek 2021 – simulace

Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Ivana Pilařová
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Petra Vaněčková
Ing. Pavla Polanská
Ing. Jana Jenčíková
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

Brno, jaro 2021:

Téma

Přednášející

2. – 4. 3. 2021

Výuka teorie daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Jiří Klíma – právnické osoby

5. – 6. 3. 2021

Výuka teorie DPH

Ing. Ivana Langerová

7. – 8. 3. 2021

Daňový řád

Bc. Zdeněk Vondrák

9. 3. 2021

Praktické procvičování příkladů DPH

Ing. Ivana Langerová

10. – 11. 3. 2021

Praktické procvičování příkladů daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Ilona Součková – právnické osoby
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Přípravný kurz Daň z příjmů právnických osob, přednášející Ivana Pilařová

Daň z příjmů fyzických osob
přednášející Zuzana Rylová

Daňový řád, přednášející Karel Alexa

Daňová abeceda, písemná práce
zleva: Miroslava Říčná, dozor Věra Volšičková

Přípravný kurz Účetnictví, přednášející Daniel Horad
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Přípravné kurzy se konaly v prostorách ČSVTS na Novotného lávce v Praze

Praha, podzim 2021:

Téma

Přednášející

9. – 11. 8. 2021

Malé daně: daň spotřební a ekologická,
daň silniční, daň z nemovitých věcí

Ing. Ivo Šulc
Mgr. Václav Pikal
Ing. Jana Procházková

12. – 14. 8. 2021

Daňový řád

JUDr. Karel Alexa

17. – 21. 8. 2021

Účetnictví

Ing. Daniel Horad

10. – 11. 9. 2021

Výuka teorie DPH

Ing. Ivana Langerová

12. – 13. 9. 2021

Výuka teorie daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Ilona Součková – právnické osoby

15. 9. 2021

Praktické procvičování příkladů DPH

Ing. Ivana Langerová

16. – 17. 9. 2021

Praktické procvičování příkladů daně z příjmů

Ing. Zdeněk Burda – fyzické osoby
Ing. Ilona Součková – právnické osoby

19. – 20. 9. 2021

Praktické procvičování příkladů daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Ivana Pilařová – právnické osoby

21. 9. 2021

Praktické procvičování příkladů DPH

Ing. Igor Pantůček

27. 11. 2021

Příklady z jarních zkoušek 2021 – simulace

Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Matěj Nešleha
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Bc. Marta Šťastná
Ing. Jana Procházková
Ing. Pavla Polanská

Brno, podzim 2021:

Téma

Přednášející

31. 8. – 2. 9. 2021

Výuka teorie daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Jiří Klíma – právnické osoby

3. – 4. 9. 2021

Výuka teorie DPH

Ing. Ivana Langerová

5. – 6. 9. 2021

Daňový řád

Bc. Zdeněk Vondrák

7. 9. 2021

Praktické procvičování příkladů DPH

Ing. Ivana Langerová

8. – 9. 9. 2021

Praktické procvičování příkladů daně z příjmů

Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. – fyzické osoby
Ing. Ilona Součková – právnické osoby
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Aktivity v oblasti osobního
rozvoje pro daňové poradce
Z důvodu pandemické situace nebylo možné v první polovině roku organizovat prezenční setkání, a tak jsme se zaměřili na
aktivity v online prostoru.
Do nabídky byla zařazena krátká ranní online setkání „Drobné občerstvení Vašich
měkkých dovedností“. V průběhu roku se
uskutečnilo celkem 10 setkání, kterými
prošlo 210 účastníků. Setkání byla zaměřena na rozvoj podnikání, inspiraci pro
osobní vizi a na rozvoj psychické odolnosti. Setkání vedli lektoři Ing. Lenka Mrázová, FCCA, Ing. Ondřej Choc, Ing. Gabriela
Hrachovinová, LL.M., Mgr. Peter Chrenko,
PhDr. Anita Crkalová a Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD.
V průběhu roku se dále uskutečnilo pod vedením lektorek Anity Crkalové a Hany Vykoupilové několik online kurzů zaměřených
na posilování psychické odolnosti pro malé
skupinky daňových poradců. Na podzim
se situace zlepšila, a tak bylo možné prezenčně v příjemných prostorách Wellness
penzionu Medličky na Vysočině zorganizovat dva běhy kurzu „Zvládání stresu aneb
prevence syndromu vyhoření“. Semináře
se uskutečnily ve dnech 16. – 17. září 2021
a 7. – 8. října 2021. Atmosféra obou seminářů byla velmi příjemná a inspirativní.

Zleva: Ondřej Choc, Lenka Mrázová

Zleva: Hana Vykoupilová, Anita Crkalová

Od března 2021 vychází pravidelně v e-Bulletinu KDP ČR rubrika osobního rozvoje
a jako zdroj inspirace a tipů pro osobní rozvoj funguje diskusní skupina při FB Komory
facebook.com/groups/kdpcrosobnirozvoj.
Zleva: Gabriela Hrachovinová, Peter Chrenko

Zleva: Ondřej Choc a Lenka Mrázová
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Setkání lektorů osobního rozvoje
zleva: Lenka Mrázová, Ondřej Choc, Peter Chrenko, Gabriela Hrachovinová,
Marcela Vaňatková, Anita Crkalová, Hana Vykoupilová

Účastníci kurzu Zvládání stresu v září 2021

Diskuse účastníků

Lektorky kurzu
zleva: Anita Crkalová, Hana Vykoupilová

Účastníci kurzu Zvládání stresu v září 2021
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Konference k One Stop Shop
režimu DPH

Zázemí online přenosu

Centrum daňových studií při Katedře obchodu a ﬁnancí Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
uspořádalo dne 11. února 2021 ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR online
konferenci na téma One Stop Shop režimu
DPH.
Na konferenci vystoupili přední odborníci
na DPH z Finanční správy, poradenského
sektoru a akademické sféry.
Akce se uskutečnila za podpory Generálního ﬁnančního ředitelství ČR a International
Fiscal Association Česká republika a online ji sledovalo více než 90 účastníků.
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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, s jehož pomocí budou vytvořeny podmínky pro
odpovídající prezentaci příslušníků
profese vůči klientům i veřejnosti
obecně.
Každý z nich má tuto skutečnost
uvedenou ve svém osobním proﬁlu na webových stránkách Komory.
Každému, kdo splní minimální požadovaný počet hodin vzdělávání
(45 hodin ročně), je vystaveno potvrzení o splnění hodinové dotace
za daný rok.
Jelikož situace v roce 2021 byla
pro vzdělávání opět komplikovaná,
vyšli jsme žadatelům o KPV vstříc
a nabídli jim možnost uznání samostudia v rozsahu 10 hodin. Naším záměrem je maximálně podpořit všechny, kteří mají zájem své
znalosti prohlubovat.
V roce 2021 bylo ke KPV přihlášeno 1016 daňových poradců.
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Česko-německý
daňový seminář
Daňoví poradci z České republiky a Německa se sešli netradičně o prázdninách ale tradičně v Plzni na
společném praktickém daňovém semináři, a to i díky
nadstandardním vztahům, které byly navázány mezi
Komorou daňových poradců ČR a Steuerberaterkammer Nürnberg. Přednášejícími byli nejen daňoví
poradci, ale i zástupci ﬁnanční správy a advokátní
komory z obou zemí. Přednášející i účastníci ocenili
především možnost setkat se osobně.
Program prvního dne se zaměřil na přeshraniční činnost zaměstnanců, stálé provozovny, daň z příjmů
a dvojí zdanění. Druhý den navázal blok s ﬁnanční
správou, ve kterém se diskutovalo o zkušenostech
vzájemné spolupráce. Závěr semináře patřil daňovým právním sporům v České republice a v Německu z pohledu advokátů a porovnání české a německé
DPH legislativy.
Na semináři nechyběl ani společenský večer, který
se uskutečnil v historických prostorách pivovaru Plzeňský Prazdroj. Zájemci absolvovali komentovanou
prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva.
Semináře se zúčastnilo téměř 80 daňových poradců
z Česka a Německa. Akce se uskutečnila za laskavé
podpory partnerů BDO, DATEV a LSWB.

Zleva: Radek Neužil, tajemník KDP ČR
a Moritz Alt, tajemník norimberské Komory

Zleva: Marcela Vaňatková, KDP ČR; Gabriela Hrachovinová, KDP ČR; zástupci StBk Thomas Linse, Ralf Barth
a Wolf Oberhauser; Norbert Rossmeisl, Státní ministerstvo ﬁnancí Bavorska; Manfred F. Klar, LSWB;
zástupci StBk Werner Merkel, Achim Prölß, Susanne Schmidt-Pfeiffer, Christian Schmidt
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Kongresový sál hotelu Vienna House Easy Pilsen

Gabriela Hrachovinová, moderátorka semináře

Účastníci semináře během komentované prohlídky pivovaru

Účastníci semináře v kongresovém sálu
hotelu Vienna House Easy Pilsen

Moderátoři semináře Thomas Linse a Gabriela Hrachovinová
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Konference Digitalizace
daní a účetnictví
Dne 14. října 2021 se v Praze v hotelu DUO
Střížkov sešli daňoví a účetní experti, aby
sdíleli své zkušenosti a diskutovali na téma
digitalizace daní a účetnictví v České republice.
Program konference byl koncipován do tří
panelů. První panel se věnoval digitalizaci
státní správy. Po obědě účastníci vyslechli
zkušenosti inovativních ﬁrem a závěrečná
panelová diskuse byla zaměřena na trendy,
vize a výhledy v oblasti digitalizace.
Konference se zúčastnilo prezenčně téměř 60 účastníků z řad daňových poradců
a účetních. Živý stream současně sledovalo přes Zoom dalších 84 účastníků.
Velké poděkování patří nejen přednášejícím
za zajímavé příspěvky, ale také partnerům,
kteří tuto akci podpořili – Svaz průmyslu
České republiky, ICSU, BMD business software, Digitoo, Handyboot, iPodnik, ReKap,
This One a wﬂow.

Přednášející panelu Digitalizace státní správy

Streamování konference

Technici zajišťují online stream
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Přednášející panelu Zkušenosti inovativních poradenských ﬁrem

Hosté panelu Trendy v technologiích a bezpečnosti

Zleva: Radek Neužil, Martin Cígler

Zleva: Ladislav Mejzlík, Libor Vašek

Přednášející Lumir Boureanu a Marcela Lonková

Radek Neužil tlumočí dotazy ze streamu
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Zahraniční aktivity

S ohledem na pandemickou situaci i v roce
2021 CFE pořádala všechna setkání a konference virtuálně, včetně výročního fóra, valného shromáždění a zasedání všech pracovních
orgánů.
CFE úzce spolupracuje s členskými organizacemi, mezi které patří i Komora daňových
poradců ČR. V součinnosti s institucemi EU
a OECD nadále pokračuje v činnosti, která významně ovlivňuje rozvoj daňové profese.

CFE Forum 2021
Tax Transparency,
Exchange of Information
& Digital Commerce
Program Fora, které se konalo online 6. května 2021, zahrnoval dva panely zaměřené na
přímé a nepřímé daně, zejména s ohledem na
výzvy, kterým čelí daňoví poradci.
V úvodu prvního panelu konference vystoupil
Pascala Saint-Amanse, ředitel Centra OECD
pro daňovou politiku a správu. Účastníci, kteří reprezentovali Evropskou komisi, Evropský
účetní dvůr, akademickou obec a zástupci
z praxe následně diskutovali přeshraniční výměnu informací v EU a dopady na práva daňových poplatníků, včetně využívání informací
daňovými úřady.
Druhý panel, složený ze zástupců Evropské
komise, digitálních platforem a daňové praxe, zkoumal téma DPH v digitální ekonomice s ohledem na zrušení pravidel prodeje na
dálku a stanovení odpovědnosti platforem za
DPH z prodeje mimo EU.
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Září 2021 – online forma Professional Affairs Committee
Zástupci KDP ČR se aktivně účastní jednání profesních výborů a umožňují tak, aby názory Komory zazněly i na této evropské úrovni

Září 2021 – online zasedání Valného shromáždění
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Professional Judgment in Tax Planning, CFE European
Conference on Tax Advisers’ Professional Affairs
I tentokrát proběhla 25. listopadu 2021 profesní konference virtuálně v online prostředí. Stěžejním bodem programu již čtrnáctého ročníku evropské profesní konference bylo téma nastavení
etické laťky v oblasti daňového poradenství a plánování.
Přednášející se pokusili nastínit pohledy z různých perspektiv,
přičemž hledali průsečík mezi činností poradce, která v maximální možné míře chrání a hájí zájmy klienta, ale zároveň se může
dostat do tlaku zneužití daňového systému.
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Společné zasedání
Prezidií KDP ČR a SKDP

Jednání komor v prostorách hotelu Passage
zleva v čele: Miriam Galandová, Jozef Danis, Petra Pospíšilová, Petr Toman

Setkání zástupců české
a slovenské komory daňových poradců se uskutečnilo
ve dnech 3. – 4. října v Brně.
Na programu jednání bylo
shrnutí dění v komorách,
novinky v oblasti legislativy
obou zemí a příprava Česko - slovenského fóra 2022.
Diskutovaná témata se týkala především zajištění fungování komor v době epidemických opatření a to jak při
organizaci jednání orgánů
komor, tak v jejich hlavních
činnostech, kterými jsou
kvaliﬁkační zkoušky a vzdělávání daňových poradců.
Neformální částí zasedání
byla prohlídka prostor a technického zázemí Mahenova divadla, která umožnila
účastníkům nahlédnout do
historie jedné z významných pamětihodností města
Brna.

Konferenční sál hotelu Passage

Zástupci Prezidií na terase Mahenova divadla v Brně
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12. ročník odborného semináře
Národní účetní rady
I tento rok jsme organizačně zajištovali odborný seminář Národní účetní rady, který se po roční
pauze konal opět prezenční formou. Akce proběhla v tradičních
prostorách Vencovského auly
na Vysoké škole ekonomické
v Praze 3. prosince 2021.
Po dobrých zkušenostech z předešlého roku byl seminář zajištěn také prostřednictvím živého
streamu. Téměř 400 účastníků
z řad daňových poradců, auditorů, účetních, zástupců akademické sféry a Finanční správy si
tedy poprvé mohlo vybrat formu
účasti, která jim nejvíce vyhovovala.
Hlavním tématem semináře bylo
upozornění na novinky a na časté chyby v účetnictví a zároveň
doporučení, jak správně postupovat při řešení vybraných problémů v účetnictví, auditu a daních. Stejně jako i v minulých
letech byly představeny nové
interpretace účetních předpisů
připravené Národní účetní radou
v uplynulém roce.

Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, zahájila seminář
z pozice předsedkyně Národní účetní rady

Účastníci semináře
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Kapacita Vencovského auly nebyla
zdaleka vyčerpána, vzhledem k situaci
s epidemií volila většina účastníků
online formu sledování semináře

Zleva: Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty ﬁnancí a účetnictví VŠE v Praze
a Stanislav Kouba, náměstek ministra ﬁnancí

Seminář probíhal ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze

Členka Prezidia Komory, Jana Skálová, přednesla téma bilanční testy
pro výplatu vlastního kapitálu dle zákona o obchodních korporacích

Náměstek ministra ﬁnancí, Stanislav Kouba, vystoupil
a pohovořil o novinkách v daních a účetnictví

Zleva: Radek Neužil, Jiří Pelák, Jana Skálová, Ladislav Mejzlík, Libor Vašek a Jan Molín
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Daňař & daňová ﬁrma roku 2020

Předání darů pro nejvstřícnější pracoviště ﬁnančního úřadu – FÚ Brno I
zleva: Petr Svoboda, ředitel FÚ, a Radek Neužil, tajemník KDP ČR

Zleva: Vít Křivánek, Daňová naděje 2020
a Radek Neužil, tajemník KDP ČR
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Předání darů pro druhé nejvstřícnější pracoviště ﬁnančního úřadu
– FÚ Brno - venkov

Spolupráce s partnery

Vyhlášení daňové osobnosti za komerční a státní sféru

Nominace na daňovou osobnost za státní sféru

Zpráva o činnosti KDP ČR 2021

Slavnostní ceremoniál vyhlášení
výsledků soutěže Daňař & daňová
ﬁrma roku se poprvé konal virtuálně. Nominovaní a další významné
osobnosti z daňové sféry se mohli společně potkat v úterý 9. února
na online vyhlášení výsledků již
11. ročníku soutěže.
Odborná veřejnost, kterou představují experti a specialisté z daňové oblasti, hlasovala v kategoriích Daňař roku, Daňové naděje
roku a Daňová osobnost roku.
Široká veřejnost pak hlasovala
v kategoriích Nejlepší lektor/lektorka v daních, Nejvstřícnější pracoviště ﬁnančního úřadu a Nejžádanější zaměstnavatel v daních.
Již potřetí pak byl vyhlášen žebříček Největších poradenských
ﬁrem.
Komora, jako mediální partner
soutěže, podpořila dary kategorie největší daňové naděje a nejvstřícnější územní pracoviště ﬁnančních úřadů.

Konečné pořadí daňových osobností za komerční sféru

Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR

Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu na Generálním
ﬁnančním ředitelství
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Zákon roku 2020

V úterý 20. dubna byly vyhlášeny výsledky
Zákona roku 2020. Vyhlašování proběhlo
netradičně v online prostředí. Na prvním
místě se s výrazným předstihem umístil
zákon o bankovní identitě, který přináší
možnost využití elektronické bankovní identiﬁkace jako oﬁciální, státem uznané identiﬁkace občanů. Druhou příčku obsadila
novela zákona o technických požadavcích
na výrobky, konkrétně bezplatný přístup
k technickým normám. Třetí místo v anketě
obsadil zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který podnikatelům dává
možnost získat potřebné ﬁnanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti,
pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě.
Právě možnost zpětného uplatnění daňové ztráty jako Zákon roku 2020 společně
předložili JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu,
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP
ČR a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob a JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M.,
Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu.
Pořadí Téma

Výsledek

1

Univerzální způsob
identiﬁkace v online
prostředí (zákon
o bankovní identitě)

72,9 %

2

Bezplatný přístup
k technickým normám
(novela zákona
technických
požadavcích na výrobky)

9,3 %

3

Možnost zpětného
uplatnění daňové
ztráty (loss carryback)
(zákon, kterým se mění
některé daňové zákony
v souvislosti s výskytem
koronaviru)

6,9 %

4

Flexibilnější pracovně
právní vztahy (novela
zákoníku práce)

5,5 %

5

Předvídatelná pravidla
hospodaření s vodou
v době such (novela
vodního zákona)

5,4 %
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Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu
a člen nominační rady

Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a nominační rady Zákona roku

Vyhlašování proběhlo netradičně v online prostředí

Spolupráce s partnery
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Firemní ﬁlantropie

Nástěnné kalendáře

Pravidelně každý rok objednáváme 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.

Sbírej toner

Komora je zapojena do projektu SBÍREJ – TONER.CZ.
Jedná se o ekologicko-charitativně zaměřený projekt
organizovaný občanským sdružením AKTIPO o. s.
V České republice je realizován od roku 2009.
Celkově se za období květen 2009 – listopad 2021
podařilo získat částku 3 427 231Kč.
Celý výtěžek získaný z renovace nasbíraných tonerů
je rozdělen mezi zařízení pro mentálně hendikepované a nemocné spoluobčany, která jsou do projektu
zapojena.
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Publikační činnost

85

Publikační činnost
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Bulletin

Základním periodikem a současně komunikačním nástrojem
Komory vůči svým členům a také vůči odborné veřejnosti je
čtvrtletník Bulletin. Pod vedením Redakční rady se pokračovalo
ve formátu tištěného Bulletinu, který vznikl v roce 2013, jehož
obsah tvoří autorské texty redigované Redakční radou. Čísla
jsou tematicky zaměřena a odborné články jsou zpracovány do
hloubky tématu. Nově začal být Bulletin distribuován ve formátu pdf, zájemci se však mohou přihlásit i k odběru jeho papírové
verze.
Tištěný časopis je doplněný měsíčníkem e-Bulletinem, který je
více zaměřen na aktuální témata a doplněn i o lifestylová témata. Tento časopis je určený pouze daňovým poradcům.
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Obálka Bulletinu 1/2021

Obálka Bulletinu 2/2021

Obálka Bulletinu 3/2021

Obálka Bulletinu 4/2021

Redakční rada pracovala
v roce 2021 ve složení:
Mgr. Simona Hornochová
JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.
MVDr. Milan Vodička
Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
Ing. Hana Zídková, Ph.D.

Publikační činnost

Zpráva o činnosti KDP ČR 2021

Sborník příkladů

Publikace „Sborník příkladů“ je určena zájemcům připravujícím
se na kvaliﬁkační zkoušku na daňového poradce. Tato metodická pomůcka přináší základní představu o typu příkladů u zkoušek. Zapsaní daňoví poradci si pak mohou ověřit, zda všechny
v příkladech uvedené postupy ovládají. Každoročně aktualizované vydání publikace zahrnuje příklady, které byly obsahem
předchozích termínů kvaliﬁkačních zkoušek, ale i příklady připravené pouze pro účely Sborníku.
Obálka Sborníku příkladů 2021

Daňové zákony a účetnictví

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

Zpráva o činnosti KDP ČR

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

Seznam tiskových zpráv:
4. 1. 2021 – Navrhujeme snazší způsob řešení
dopadů současné krize do daňových povinností
podnikatelů
16. 2. 2021 – Stát opět komplikuje zaměstnávání
v ČR
1. 3. 2021 – Parlament odmítl snahu některých
poslanců zneužívat nástroj legislativní nouze na
protlačení nesouvisejících přílepků
22. 3. 2021 – Profesní komory: Návrh novely
zákona 106 výrazně zasáhne činnost komor.
Ministerstvo vnitra navíc záměrně ignoruje
odborná stanoviska
22. 7. 2021 – Česko - německé daňové fórum, které
se uskutečnilo v Plzni, potvrdilo, že osobní setkání
lze stěží nahradit
19. 10. 2021 – Soutěž o nejlepší diplomku zná své
vítěze
12. 11. 2021 – Komora daňových poradců má nově
zvolené vedení
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Česko – německé daňové fórum, které se uskutečnilo v Plzni,
potvrdilo, že osobní setkání lze stěží nahradit
Brno, 22. července 2021 – Daňoví poradci z České republiky a Německa se sešli netradičně
o prázdninách tradičně v Plzni na společném praktickém daňovém semináři, a to i díky
nadstandardním vztahům, které byly navázány mezi Komorou daňových poradců ČR
a Steuerberaterkammer Nürnberg. Přednášejícími byli nejen daňoví poradci, ale i zástupci finanční
správy a advokátní komory z obou zemí. Přednášející i účastníci ocenili především možnost setkat se
osobně.
„Spolupráce mezi finančními správami na mezinárodní úrovni a daňovými poradci je velmi důležitá
zejména v oblasti převodních cen vzhledem k možným doměrkům,“ uvedl na počátku semináře Petr
Toman, viceprezident Komory daňových poradců ČR. Blok finanční správy týkající se vzájemné
spolupráce a společných kontrol potvrdil, že počet kontrol zaměřených na převodní ceny vzrůstá, a to
nejen přeshraničně ale i mezi českými spřízněnými společnostmi.
„Je výborné, že finanční správa a daňoví poradci spolu komunikují a vzájemně se informují,“
doplnila Gabriela Hrachovinová, moderátorka semináře a náhradnice Prezidia Komory daňových poradců
ČR. Seminář potvrdil, jak významnou roli v rámci stanovení správné výše daňové povinnosti poplatníka
či zamezení dvojího zdanění hraje vzájemná osobní komunikace a výměna informací mezi finanční
správou a daňovými poradci, a to nejen na národní ale i mezinárodní úrovni. Dosud provedené společné
daňové kontroly české a německé daňové správy ukazují, že jsou efektivním prostředkem vzájemné
přeshraniční spolupráce, slouží i jako prevence dvojího zdanění a daňové subjekty mají možnost do
daňové kontroly aktivně zasahovat.

V průběhu roku 2021 vydala Komora
7 tiskových zpráv, které komentovaly
zejména aktuální dění v oblasti legislativy a snahu Komory o zajištění jednoduchých, logických a praktických
řešení při zachování základních principů profese daňového poradce.
Zprávy se zaměřily také na prezentaci
aktivit Komory v oblastech vzdělávání,
spolupráce se studenty nebo na změny v Orgánech Komory po podzimní
volební Valné hromadě.

Premisa „normální je se nesoudit“ byla vyvrácena informací v bloku zabývajícím se řešením daňových
sporů, kdy dle údajů české Finanční správy byl počet běžících žalob proti rozhodnutí Odvolacího
finančního ředitelství ke konci roku 2020 cca 1400 a počet běžících kasačních řízení cca 600. Petra
Nováková, advokátka zaměřující se na daňové spory, zmínila, že „daňoví poplatníci by měli mít na
paměti, že finanční úřady získávají informace odkudkoliv, průběžně. Vznikne-li nesoulad mezi tím,
co daňový poplatník např. prezentuje na sociálních sítích či webových stránkách a jeho daňovým
přiznáním, pak nelze vyloučit, že dojde k zahájení kontroly.“ Na základě zkušeností z praxe pak Petra
Nováková doplnila: „Vyplácí se, když je daňový poplatník vůči finanční správě proaktivní.“
V dalších
h částech semináře pak mimo jiné zaznělo, že vyslání zaměstnance z Německa do České
republiky je složitější než vyslání zaměstnance z Německa do Číny. Smlouva o zamezení dvojího zdanění
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je z roku 1984 a není jednoduché správně
aplikovat na tuto smlouvu komentáře k Modelové smlouvě OECD, a to nejen ve vztahu ke stálým
provozovnám.
Konference byla účastníky velice pozitivně hodnocena a už teď je jasné, že o témata na další pokračování
nebude nouze.
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
náhradnice Prezidia KDP ČR
T: +420 602 959 954
E: hrachovinova@medion-consulting.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Komora daňových poradců má

nově zvolené vedení

Brno, 12. listopadu 2021 – Dnes
se v prostorách paláce Žofín konala
29. řádná valná hromada Komor
daňových poradců ČR. Mezi hlavní
y
programové body patřila především
volba nového Prezidia a členů
Dozorčí a Disciplinární komise. Valné
hromady se zúčastnilo 264 daňový
ch poradců, kteří disponovali
695 hlasy.
Prezidium v období 2021 – 2024
bude pracovat ve složení:
Mgr. Michal Frankl; Ing. Jan Molín,
Ph.D.; Ing. Bc. Jiří Nesrovnal;
Ing. Matěj Nešleha; Ing. Petra
Pospíšilová; doc. Ing. Jana Skálov
á, Ph.D.; Mgr. Ing. Petr Toman
; Ing. Tomáš Urbášek, LL.M.,
FCCA a MVDr. Milan Vodička.
V pozici náhradníků pak Ing. Zuzana
Rylová, Ph.D. a Mgr. Edita
Ševcovicová.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Soutěž o nejlepší diplomku zná své vítěze
Brno, 19. října 2021 – Do 4. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou na jaře
letošního roku vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se přihlásilo 13 studentů z 8 vysokých
škol. Odborná hodnotící komise, ustanovená Prezidiem Komory, hodnotila jednotlivé práce na
základě celé řady kritérií - invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; soulad s profesí daňového
poradce; využitelnost závěrů v praxi a míry dodržení nosného tématu.
Ve vzájemné shodě pak vybrala tři nejlepší práce:
1. místo

Filip Rásocha (Univerzita Karlova, Právnická fakulta) - Prokazování nároku na odpočet daně z přidané
hodnoty
2. místo

Radim Procházka (Masarykova univerzita, Ekonomicko - správní fakulta) - Účetní a daňová specifika
svěřenského fondu
3. místo

Vojtěch Procházka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská) - Judikatura chybějící daně
v podvodu na DPH
Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zabývaly se aktuálními daňovými tématy, přinesly
zajímavé výsledky a zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů. „Ze všech prací, které Komora v rámci
soutěže diplomových prací obdržela, je zřejmý zájem jejich autorů o daňovou problematiku a profesi
daňového poradce. To dokazuje i to, že oblast zdaňování je pro studenty atraktivní a přináší jim
příležitost se po studiu úspěšně uplatnit v praxi,“ říká Radek Neužil, tajemník KDP ČR.

Prezidium si následně zvolilo svého
prezidenta a viceprezidenta. Prezide
volebním období Ing. Petra Pospíš
ntkou bude i v následujícím
ilová a pozici viceprezidenta bude
i nadále zastávat Mgr. Ing. Petr
Toman.
Dozorčí komise bude v období
2021 – 2024 pracovat ve složen
í:
Ing. Tomáš Klíma; Ing. Miluše Korbel
ová; Ing. Pavel Lampa; Ing. Vlastim
Šťastná, MBA, BA (Hons). V pozici
il Sojka a Ing. Bc. Radka
náhradníků pak JUDr. Ing. Ariana
Živný.
Bučková a Ing. Tomáš
Předsedou Dozorčí komise byl zvolen
Ing. Vlastimil Sojka.
Disciplinární komise bude v obdob
í 2021 - 2024 pracovat ve složen
í:
Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.; Ing.
Václav Dvořák; Ing. Jana Gablov
ičová; JUDr. Michal Gembík;
Ing. Viktor Hamža; Ing. Roman
Kytlica; Mgr. Karla Maderová
Voltnerová; Bc. Blanka Marko
JUDr. Kateřina Matoušková; Ing.
vá;
Jiří Pavlík; Ing. Danuše Peková;
Ing. Vladimír Přikryl a Ing. Jana
Vlková. V pozici náhradníků pak
Ing. Ladislav Bubniak; Petr Hercog
; Ing. Robert Jurka, Ph.D.;
Ing. Jaroslava Pechová.
Předsedou Disciplinární komise
byla zvolena Mgr. Karla Maderová
Voltnerová.
Petra Pospíšilová, prezidentka Komor
y daňových poradců ČR, v úvodu
Valné hromady shrnula činnost
Komory za poslední období, kdy
se Prezidium ve své činnosti zaměři
lo na strategické priority Komory
pro daňové poradce, pro daňové
poradenství a pro daňové prostře
dí. Právě aktivity vedoucí ke
srozumitelnému daňovému prostře
dí zmínila Petra Pospíšilová ve svém
úvodním projevu. „Komora se
dlouhodobě zasazuje o srozum
itelné a předvídatelné daňové
prostředí. I v tomto období jsme
pokračovali v naší práci při tvorbě
a připomínkování legislativy. Potvrz
šanci se k navrhovaným opatře
uje se nám, že když máme
ním vyjádřit před jejich vydání
m, podaří se často předejít
nežádoucím chybám, omylům
a jiným nedokonalostem takový
ch opatřeních. Jako pozitivní
příklad můžeme uvést náš aktivní
přístup v době pandemie. Podaři
lo se prosadit mnohé pozitivní
změny například u programu na
kompenzační bonus, pravidla pro
uplatnění daňové ztráty nebo
úpravy pro odpisy majetku.“

Předání ocenění proběhne na 12. ročníku odborného semináře Národní účetní rady v Praze dne 3. 12.
2021. Studentům bude poukázána finanční odměna a nabídnuta možnost publikace redukovaného
textu v odborném časopisu Komory.
Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci s akademickou sférou, ať už
na institucionální úrovni, nebo přímo se studenty. Soutěž diplomových prací tak bereme jako jeden
z příkladů takové spolupráce a proto nás těší pozitivní ohlas a chuť studentů se do soutěže zapojit.
Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!
Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník KDP ČR

T: +420 542 422 311
E: neuzil@kdpcr.cz
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Odezvy v médiích

Zástupci Komory jsou ve své profesi považováni za
odborníky, proto bývají pravidelně oslovováni tištěnými
i online médii, televizí a rozhlasem. V uplynulém roce
se vyjadřovali především k připravovaným legislativním změnám, aktuální daňové problematice a dalším
otázkám, které s sebou nesla pandemická situace.
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4. ročník soutěže diplomových prací

Do 4. ročníku soutěže diplomových prací na
daňové téma, kterou na jaře roku 2021 vyhlásila Komora, se přihlásilo 13 studentů z 8 vysokých škol.
Odborná hodnotící komise ustanovená Prezidiem Komory hodnotila jednotlivé práce na
základě celé řady kritérií – invenčnost a argumentační přesvědčivost práce; soulad s profesí daňového poradce; využitelnost závěrů
v praxi a míry dodržení nosného tématu.

Seznam vysokých škol a jejich fakult, které se v roce 2021 zapojily do naší soutěže:

1

Univerzita Karlova

4
Právnická fakulta

4

Masarykova univerzita
2

3

4

5

6

7

8

3
Právnická fakulta

2

Ekonomicko-správní fakulta

1

Vysoká škola ekonomická v Praze

1
Fakulta ﬁnancí a účetnictví

Technická univerzita v Liberci

1
Ekonomická fakulta

1

Vysoké učení technické v Brně

1
Fakulta podnikatelská

1

Moravská vysoká škola Olomouc

1
Ústav podnikové ekonomiky

1

Vysoká škola ﬁnanční a správní

1
Fakulta ekonomických studií

1

Vysoká škola báňská

1
Technická univerzita Ostrava
celkem
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Ve vzájemné shodě vybrala
komise tři nejlepší práce:
1. místo:
Filip Rásocha
Univerzita Karlova
Právnická fakulta
Prokazování nároku na odpočet
daně z přidané hodnoty
2. místo:
Radim Procházka
Masarykova univerzita
Ekonomicko - správní fakulta
Účetní a daňová speciﬁka
svěřenského fondu
3. místo:
Vojtěch Procházka
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Judikatura chybějící daně
v podvodu na DPH
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Webové stránky
pro veřejnost
Cílem komorových internetových
stránek www.kdpcr.cz je zajistit
hlavní informační kanál pro komunikaci s veřejností, umožnit snadné, rychlé a intuitivní vyhledávání
odborníků z řad daňových poradců
prostřednictvím jejich seznamu, posílit značku Komory a popularizovat
problematiku daňového poradenství. V sekci „Pro média“ Komora
zveřejňuje diskutovaná témata
a tiskové zprávy a jsou zde uvedeny i kontaktní osoby příslušných
profesních oblastí pro komunikaci
s novináři.
K dispozici jsou také Odborná stanoviska, kde jsou zveřejňovány připomínky k legislativě a dále zápisy
z jednání Koordinačních výborů.
Komora vydává pro své členy a pro
odbornou veřejnost tištěný čtvrtletník Bulletin, který je redigován Redakční radou a je také k dispozici
v elektronické podobě na veřejném
webu. Osvědčilo se i tržiště práce,
kde si můžete zadat poptávku po
daňovém poradenství nebo po daňových poradcích prostřednictvím
připraveného formuláře. Studenti na
stránkách najdou informace k soutěži o nejlepší diplomové práce na
daňové téma, kterou Komora vyhlásila již čtvrtým rokem. Mají možnost
zadat poptávku na praxi u daňových
poradců, ale také najít možnosti slev
na pořádané vzdělávací akce.
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Facebook

Komora s veřejností komunikuje prostřednictvím sociálních
sítí již od roku 2014. Facebook byl prvním z našich kanálů.
V březnu 2019 jsme zahájili profesionální správu této sociální sítě a vyplatilo se to.
Za rok 2021 jsme zveřejnili 101 příspěvků, které měly velmi
pěkné interakce – 11 059 lajků, 1 119 sdílení a 995 komentářů. V průběhu roku se nám také podařilo překonat hranici
12 000 fanoušků a blížíme se k číslu 13 000 sledujících.
Jsme rádi, že se nám daří našimi příspěvky oslovit uživatele této sociální sítě a že ti svými komentáři k příspěvkům
doplňují pohled na aktuální situaci nejen v daňových oblastech.
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LinkedIn

Na sociální síti LinkedIn se Komora 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 lze nalézt novinky z oblasti zajímavých publikací, které jsou daňovému poradenství blízké, i možnost vzdělávacích kurzů pro zájemce
o to, stát se daňovým poradcem, stejně jako
odborné semináře pro daňové poradce, kteří
si naopak své znalosti chtějí prohloubit. V roce
2021 jsme se přiblížili k hranici 3 000 sledujících uživatelů a jejich počet stále roste.

Statistika sledujících podle velikosti
společností, ve kterých jsou zaměstnaní,
za období 30. 6. – 31. 12. 2021

Velikost
společnosti
1

Celkový počet
sledujících
42

2 – 10

205

11 – 50

346

51 – 200

212

201 – 500

215

501 – 1 000

143

1 001 – 5 000

294

5 001 – 10 000

90

více než 10 000

438
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YouTube

Na další ze sociálních sítí Komora prezentuje video záznamy zachycující názory představitelů Komory či odborníků z praxe k odborným tématům a také aktivity pořádané
Komorou v průběhu celého roku.
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Sportovní akce

105

Vzdělávání
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5. ročník běhu Komory
daňových poradců ČR

Start závodu na 10 km
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Připravit se ke startu – pozor – teď!

Start závodu na 5 km

Start závodu na 5 km

Vítězka na trati 5 km Veronika Vávrová

Start dětského závodu

11. září 2021 se v Mariánském údolí v Brně
Líšni uskutečnil již 5. ročník běhu Komory
daňových poradců aneb „s daňovým poradcem vás daně nedoběhnou“. I přes dvakrát
odložený start v roce 2020 se úspěšně podařilo závod zorganizovat.
Na tratě 5 a 10 kilometrů, které vedly údolím podél rybníků, vyběhlo za krásného počasí téměř 90 běžců. Pro děti byl připraven
dětský závod na louce. Atmosféra byla
velmi příjemná. Jak běžci, tak i diváci si dopoledne moc užili. Na akci přijala pozvání
česká olympionička Šárka Kašpárková.
I v pátem ročníku se uskutečnila soutěž
týmů, kdy dva běžci běželi krátkou a dva
dlouhou trať. Součet časů pak byl hodnocen s ostatními týmy.
Již nyní se těšíme na 6. ročník!
Dětské závody

Dětské závody

Autogramiáda Šárky Kašpárkové
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Nejlepší běžecké týmy

Vítězní junioři

Vyhlašování vítězů

Absolutní vítězové

Výprava Deloitte
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Letní sportovní hry

23. ročník sportovních her Komory se uskutečnil ve dnech
8. – 10. září 2021 ve Sportovním centru Nymburk. Sportovní
klání bylo zahájeno ve středu
odpoledne kolektivními sporty
(fotbal, volejbal). Druhý den byl
věnován především individuálním aktivitám (badminton, tenis, minigolf, plavání).
Na společenském večeru vítězové obdrželi týmová i individuální ocenění a jako každoročně
byly hry zakončeny bowlingovým turnajem. Her se zúčastnilo 32 daňových poradců.

Slunečné počasí přálo volejbalovému turnaji

Úvodní turnaj ve fotbale

Halový turnaj ve stolním tenise

Účastníci sportovních her po předání ocenění

Zakončení sportovních her na bowlingovém turnaji
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Golfový turnaj

Golfový resort Kaskády
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Zleva: Petr Ondrůšek, Ivana Ondrůšková,
Petra Skalová, Jiří Plecitý

Zleva: Jaroslava Živná, Tomáš Živný, Marta Bajarová

Zleva: Lenka Ragínová, Karel Lehký,
Jindřich Kochlíček

Zleva: Dušan Marek, Štěpán Kuba, Lukáš Vaculík, Michal Klečka

Zleva: Marek Pivka, Iva Pivková, Petra Pospíšilová, Radek Neužil

Zleva:Jana Strmisková, Petr Strmiska

Přesto, že naši golﬁsté – daňoví poradci - mají své
domovské kluby po celé republice, tentokrát jsme
díky panu Petrovi Maňasovi, minulému absolutnímu vítězi, kterému za uspořádání velmi děkujeme,
zůstali „doma“ v golfovém klubu Kaskády v Brně
Jinačovicích.
12. ročník se uskutečnil 18. října 2021. Již nyní se
těšíme do golfového střediska Kácov, kam nadšené golfové příznivce pozval pan Martin Fibich, absolutní vítěz turnaje.
V kategorii s HCP 0 – 25 zvítězil pan Štěpán Kuba,
v kategorii s HCP 25,1– 54 paní Iva Pivková.
Za podporu a možnost ocenit nejlepší hráče věcnými cenami děkujeme společnosti OK GROUP a.s.

Zleva: Jana Gablovičová, Jiří Škoda

Vyhlášení výsledků
zleva: Petra Pospíšilová, Vladimír Čapek (3. místo),
Martin Fibich (1. místo), Petr Kaplan (2. místo),
Marieta Vodrážková Melichárková (OK Group)
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Zaměstnanci kanceláře

Kancelář KDP ČR

Ing. Radek Neužil, LL.M.
tajemník

Ing. et Ing. Kateřina
Foretová
manažerka interních
procesů a Public
Relations

Kamila Stehnová

Klára Musilová

asistentka tajemníka,
evidence daňově
poradenských společností

referentka podatelny

Mgr. Šárka Lásková

Alena Štrosová

Mgr. Marcela Vaňatková

Ing. Vít Šelešovský

tajemnice Prezidia,
vedoucí oddělení
členských záležitostí

asistentka pro členské
záležitosti

vedoucí oddělení
vzdělávání

manažer dalšího
vzdělávání

Miroslava Říčná

Vratislav Mánek

Mgr. Lucie Balážová

Ing. Mgr. Vladimír Šeﬂ, Ph.D.

manažerka vzdělávání
pro veřejnost

manažer vzdělávání
pro daňové poradce

asistentka oddělení
vzdělávání

vedoucí právního oddělení
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Mgr. Markéta Pešlová

Mgr. Tomáš Půček

Ing. Bc. Pavlína Fialová

Ing. Libuše Koukalová

asistentka právníka

asistent právníka

manažerka odborných
záležitostí

referentka odborných
záležitostí

Ing. Jaromír Papírník

Jiří Franc

Ing. Petra Vítková

Štěpánka Paldusová

manažer publikační
činnosti a Valné hromady

manažer informačních
technologií

asistentka účetní

referentka účetního
oddělení

O kanceláři

Zaměstnanci kanceláře zabezpečují činnost Komory
po stránce administrativní a hospodářské. V jejím
čele stojí tajemník.
Kancelář zejména zajišťuje organizaci činností všech
orgánů Komory a Odborného kolegia a organizuje
vzdělávání pro daňové poradce a veřejnost.
Mezi povinnosti kanceláře patří také vedení seznamu
daňových poradců, seznamu daňově poradenských

společností a seznamu asistentů daňových poradců.
Kancelář dále zajišťuje pořádání kvaliﬁkačních zkoušek na daňového poradce, eviduje stížnosti na výkon
daňového poradenství a předává je k prošetření Dozorčí komisi.
Prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťuje kontakty s jinými institucemi v tuzemsku i v zahraničí.
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Struktura kanceláře KDP ČR

TAJEMNÍK
Radek Neužil
DOK / DIK
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

PREZIDIUM
/ VALNÁ HROMADA
Šárka Lásková
Jaromír Papírník

VZDĚLÁVÁNÍ
Marcela Vaňatková

ŠKOLENÍ / KLUBY
Vratislav Mánek
Lucie Balážová

VEŘEJNOST
Miroslava Říčná
Lucie Balážová

KONFERENCE
/ DLOUHODOBÉ AKCE
Vít Šelesovský
Lucie Balážová

PUBLIKOVÁNÍ
Jaromír Papírník

BULLETIN
Jaromír Papírník

PUBLIKACE
Jaromír Papírník

PODPORA PROFESE
Jaromír Papírník

ČLENSTVÍ
Šárka Lásková

KVALIFIKAČNÍ
ZKOUŠKY
Šárka Lásková
Alena Štrosová

EVIDENCE PORADCŮ
/ ASISTENTŮ
Alena Štrosová
Štěpánka Paldusová

EVIDENCE
SPOLEČNOSTÍ
Kamila Stehnová

ODBORNÉ
ZÁLEŽITOSTI
Radek Neužil

SEKCE
Libuše Koukalová

DAŇOVÁ
LEGISLATIVA
Tomáš Půček

KOORDINAČNÍ
VÝBOR
Pavlína Fialová

PROFESNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Vladimír Šeﬂ

REGULACE
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

POJIŠTĚNÍ
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

DOHLED
Vladimír Šeﬂ
Markéta Pešlová
Tomáš Půček

ORGANIZACE
KANCELÁŘE
Kateřina Foretová

INTERNÍ PROCESY / IT
Kateřina Foretová
Jiří Franc

PUBLIC RELATIONS
Kateřina Foretová

PODATELNA
Klára Musilová

EKONOMIKA
Radek Neužil

FAKTURACE / E-SHOP
/ EVIDENCE
ČL. PŘÍSPĚVKŮ
Petra Vítková

EVIDENCE FAKTUR
/ DPP / PRODEJ
VSTUPENEK
Štěpánka Paldusová

ROZPOČTY
Kateřina Foretová
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Kancelář KDP ČR

Sídlo:

Poštovní adresa:

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

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

Fakturační adresa:

Elektronická adresa:

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

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

Bankovní spojení:

Sociální sítě:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443

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