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ZPRÁVA O ČINNOSTI
KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

DÁVÁME SMĚR DAŇOVÉMU PORADENSTVÍ

ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2015 byl v aktivitách Komory přelomový z několika důvodů. Hlavní a navenek nejvíce viditelnou
změnou bylo spuštění nových webových stránek
pro veřejnost, které zásadním způsobem změnily
formu prezentace Komory navenek a přinesly úplně
nový způsob zobrazení seznamu daňových poradců.
Struktura zobrazovaných informací se výrazně zjednodušila a zvýšila se i atraktivita obsahu, což dokládá nárůst počtu návštěvníků. Širší nabídka služeb
ve formě školení a produktů ve formě knih je k dispozici v e-shopu, stránky jsou plně responzivní, což
znamená pohodlné prohlížení obsahu i z mobilních
zařízení.

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

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

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

Od ledna 2015 se také výrazně zvýšila pozice Komory v legislativním procesu a to díky tomu, že se
stala společně s ostatními profesními komorami ze
zákona povinným připomínkovým místem. Na tuto
skutečnost pak kromě běžné legislativní činnosti
a připomínkování zákonů navázala oﬁciální setkání s předsedou vlády a ministrem pro legislativu,
při kterých byl zdůrazněn význam využití odborníků
a profesionálů při přípravě zákonů, což by mělo přispět k vyšší kvalitě českého právního prostředí. V oblasti vzdělávání se podařilo ve spolupráci s Komorou
daňových poradců z Polska a regionálními komorami z Německa připravit dvoudenní mezinárodní konferenci Daně bez hranic.

Panelové diskuze, ve kterých bylo jedno téma komentováno z pohledu třech zemí, a následné diskuze
mezi účastníky ukázaly, kudy by mohla vést cesta při
organizování prémiových daňových
setkání, jako reakce na mezinárodní spolupráci a stále intenzivnější
propojení daňových správ.
Z hlediska činností Komory a jejího
dalšího směřování byly významné volby do Prezidia Komory, při
kterých došlo k dílčí obměně ve
složení tohoto řídícího orgánu. Je
jen dobře, že ve složení Prezidia
jsou zastoupeny různé skupiny
daňových poradců ve smyslu forem výkonu profese od zástupců
největších daňově poradenských společností až po
jednotlivce, kteří působí více méně samostatně. To
umožňuje Prezidiu vnímat celé spektrum potřeb daňových poradců a přizpůsobit tomu i nabídku služeb
a podporu členů Komory.
Ve zprávě o činnosti je k dispozici základní přehled
aktivit Komory v roce 2015, doplněný řadou fotograﬁí
a statistických přehledů s cílem ukázat komplexnost
činnosti Komory a rozsah jejich aktivit.

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2015

ORGÁNY KDP ČR

-4-

ORGÁNY KDP ČR

PREZIDIUM

Prezident KDP ČR:

Zleva: Zuzana Rylová, Marek Piech, Edita Ševcovicová,
Jiří Nesrovnal, Martin Tuček, Petra Pospíšilová, Petr Toman,
Jana Skálová, Petr Pakosta, Alena Foukalová

Ing. Martin Tuček

Viceprezidentka KDP ČR:

Prezidentka KDP ČR:

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

Ing. Petra Pospíšilová

Viceprezident KDP ČR:

Ing. Petra Pospíšilová

Členové Prezidia:

Členové Prezidia Komory jsou voleni Valnou hromadou KDP ČR. Prezidium volí ze svých členů prezidenta
KDP ČR, který jedná jménem Komory a zastupuje ji
navenek, a viceprezidenta KDP ČR, který je oprávněn
jednat ve stejném rozsahu jako prezident, pověří-li jej
k tomu Prezidium nebo prezident; ve stejném rozsahu jako prezident je viceprezident oprávněn jednat
v době nepřítomnosti prezidenta.
Prezidium má 9 členů a 2 náhradníky.

Ing. Alena Foukalová
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
Ing. Marek Piech
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Petr Toman

Ing. Martin Tuček

Členové Prezidia:

23. řádná valná hromada zvolila
dne 6. listopadu 2015 nové členy Prezidia.

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

Náhradník Prezidia:

Náhradníci Prezidia:

Ing. Petr Pakosta

V roce 2015 se uskutečnilo celkem dvanáct zasedání
Prezidia, z toho desetkrát v původním složení členů.
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Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
JUDr. Ing. Martin Kopecký
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ORGÁNY KDP ČR

STRUKTURA ORGÁNŮ KDP ČR

PREZIDIUM

Prezidentka
KDP ČR

Viceprezident
KDP ČR

VALNÁ HROMADA

Petra Pospíšilová

DOZORČÍ KOMISE

PREZIDIUM

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Martin Tuček

Členové Prezidia:

ODBORNÉ KOLEGIUM
Jiří Nesrovnal

SEKCE

Lucie Rytířová

Zuzana Rylová

Jana Skálová

PRACOVNÍ SKUPINY

Edita Ševcovicová

Petr Toman

Zdeněk Urban

Náhradníci Prezidia:

Gabriela Hrachovinová
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Martin Kopecký

ORGÁNY KDP ČR

DOZORČÍ KOMISE

Předseda DOK:

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

JUDr. Martin Kozák

Členové DOK:

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

- 10 -

Náhradníci DOK:
Ing. Jan Zeman
Ing. Tomáš Živný

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Předsedkyně DIK:

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

Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Členové DIK:

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.

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

Náhradníci DIK:

Ing. Jiří Babovák
Ing. Ladislav Bubniak
Dana Srbecká
Anna Rydvalová
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ORGÁNY KDP ČR

STÍŽNOSTI A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 2015

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

DOZORČÍ KOMISE
Stížnosti a podněty řešené v roce 2015

17

Disciplinární žaloby pro porušení povinnosti daňového poradce
řešené v roce 2015 *

5

z toho:

14

z toho:

zproštění žaloby

1

uložení pokuty

2

písemné napomenutí

0

pozastavení výkonu daňových poradců

0

vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců

1

řízení zastaveno

0

v řízení

1

odložení věci
disciplinární žaloba

3

Počet stížností a podnětů šetřených Dozorčí komisí
KDP ČR proti předchozímu roku mírně poklesl.
O odložení stížnosti nebo podnětu je Dozorčí komise
povinna rozhodnout, pokud nebyly předloženy důkazy
o porušení zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, ze strany
daňového poradce, a dále také v případě, kdy došlo
ke smíru mezi stěžovatelem a poradcem.

V roce 2015 bylo v disciplinárním řízení projednáno
19 disciplinárních žalob. V 17 případech bylo rozhodnuto o uložení disciplinárního opatření. Disciplinární
opatření je ukládáno v návaznosti na závažnost provinění s přihlédnutím ke všem okolnostem jednotlivých případů. Peněžité pokuty byly uloženy např. za
porušení povinnosti mlčenlivosti a neoznámení skutečnosti, že proti daňovému poradci bylo zahájeno
trestní stíhání.

DOZORČÍ KOMISE

Předmětem disciplinárního řízení bylo rovněž nečestné a nesvědomité jednání při zastupování klienta během daňové kontroly.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Předběžná šetření z důvodu neplacení členského příspěvku v roce 2015
z toho:

Sankce vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců
byla uložena za opakované porušení povinností postupovat řádně a svědomitě a chránit zájmy klienta
zejména při podávání daňových přiznání, vedení daňových kontrol a komunikaci se správcem daně.

odložení věci

16
2

disciplinární žaloba

14

Disciplinární žaloby pro neplacení členského příspěvku v roce 2015
z toho:

zproštění žaloby

0

uložení pokuty

2

písemné napomenutí

0

pozastavení výkonu daňových poradců

9

vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců

2

řízení zastaveno

1

v řízení

0

* Z toho byly dvě žaloby podány v roce 2014;
tabulka nezahrnuje žaloby pro neplacení členského příspěvku.
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KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NA DP

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
NA DAŇOVÉHO PORADCE 2015

Komora garantuje vysokou odbornou úroveň svých
členů, daňových poradců. Proto jsou znalosti uchazečů o vstup do profese ověřovány náročnými kvaliﬁkačními zkouškami, které se skládají ze tří dílčích
částí. Každý uchazeč musí složit dvě písemné a jednu ústní zkoušku. Komora organizuje kvaliﬁkační
zkoušky dvakrát ročně. Znalosti uchazečů prověřují
zkušební komise, složené z poloviny z daňových poradců jmenovaných Komorou a z poloviny ze zkušebních komisařů, jmenovaných ministerstvem ﬁnancí.
Kvaliﬁkační zkoušky tak napomáhají pravidelnému
setkávání vynikajících odborníků, členů Komory, s vysoce kvaliﬁkovanými zaměstnanci státních ﬁnančních orgánů.

Kvalifikační zkoušky, jaro 2015

Jana Skálová zahajuje 1. dílčí písemnou část kvaliﬁkačních
zkoušek 13. 4. 2015.

V jarním zkušebním období se prvního zkušebního
dne účastnilo 147 a druhého 142 uchazečů. Podmínky postupu k ústní části kvaliﬁkačních zkoušek splnilo celkem 74 uchazečů. Ze 72 uchazečů, kteří se dostavili k ústní části zkoušek, bylo po jejím úspěšném
složení zapsáno do seznamu 62 nových poradců.
V podzimním zkušebním období se prvního zkušebního dne účastnilo 306 a druhého 245 uchazečů. Podmínky postupu k ústní části kvaliﬁkačních zkoušek
splnilo celkem 46 uchazečů. Ze 46 uchazečů, kteří se
dostavili k ústní části zkoušek, bylo po jejím úspěšném složení zapsáno do seznamu 41 nových poradců. Prezidium Komory se rozhodlo zařadit od 1. ledna
2016 do kvaliﬁkačních zkoušek nový tématický okruh
profesních a souvisejících předpisů. V návaznosti na
toto rozhodnutí proběhl v rámci písemných částí kvaliﬁkačních zkoušek podzimního zkušebního období
workshop pro zkušební komisaře věnovaný novému
tématu.

Kvalifikační zkoušky, podzim 2015

Koordinační schůzka zkušební komise pro 1. dílčí písemnou část zkoušek

Zkušební komisaři z obou dílčích písemných částí kvaliﬁkačních zkoušek, které se konaly ve dnech 13.–14. 4. 2015.

Rozpečetění zadání 1. dílčí písemné části zkoušek

Workshop zkušebních komisařů k novému zkušebnímu tématickému
okruhu o profesních a souvisejících předpisech

Rozdávání zadání písemné části zkoušek 14. 4. 2015

Porada zkušebních komisařů k 2. dílčí písemné části
kvaliﬁkačních zkoušek 14. 4. 2015.

Ivo Šulc zahajuje 2. dílčí písemnou část kvaliﬁkačních
zkoušek 14. 4. 2015.

- 16 -

Zahájení 1. dílčí písemné části zkoušek
v kongresovém sále brněnského hotelu Voroněž

Zahájení 2. dílčí části písemných zkoušek v konferenčním sále
brněnského hotelu Voroněž
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KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY NA DP

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ 2015

Předávání osvědčení, jaro 2015

Noví daňoví poradci stvrzují podpisem
převzetí osvědčení.

Slavnostní přípitek s prezidentem komory Martinem Tučkem

Předávání osvědčení, podzim 2015

Slavnostní fanfáry souboru Moravské žestě
a představitelé Komory daňových poradců ČR

Dne 27. listopadu 2015 přijala Komora do svých řad
44 nových daňových poradců.
Slavnostního předávání osvědčení novým daňovým
poradcům, které se uskutečnilo v Rytířském sále

brněnské Nové radnice, se osobně zúčastnili prezidentka Komory Ing. Petra Pospíšilová, členka Prezidia Komory Ing. Lucie Rytířová, LL.M., a tajemník
Komory Ing. Radek Neužil, LL.M.

Noví daňoví poradci

Noví daňoví poradci po převzetí osvědčení

Noví daňoví poradci během slavnostního přípitku

Představitelé Komory během slavnostního přípitku

Prezident Komory daňových poradců ČR Ing. Martin Tuček společně s viceprezidentkou Komory
Ing. Petrou Pospíšilovou a tajemníkem Komory
Ing. Radkem Neužilem, LL.M., 29. května 2015
slavnostně přivítali do profese 62 nových daňových poradců. Slavnostní předávání osvědčení
novým daňovým poradcům proběhlo v Rytířském
sále Nové radnice v Brně za doprovodu Moravských žesťů.

Předávání osvědčení 29. 5. 2015
v Rytířském sále brněnské Nové radnice
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DP a DPS

DAŇOVÍ PORADCI

Celkový počet daňových poradců v jednotlivých letech

Rok

Celkový
počet DP

Počet daňových poradců v jednotlivých krajích k 31. 12. 2015

1993

487

1994

1 228

Kraj

Počet žen

Počet mužů

Celkem

1995

1 863

Hlavní město Praha

832

624

1 456

5 000

1996

2 361

Jihočeský

107

97

204

4 500

1997

2 756

1998

3 007

Jihomoravský

326

305

631

4 000

1999

3 295

Karlovarský

36

27

63

2000

3 441

Královéhradecký

81

90

171

3 500

2001

3 557

Liberecký

108

70

178

2002

3 614

Moravskoslezský

212

148

360

2003

3 715

Olomoucký

114

80

194

2004

3 825

Pardubický

55

56

111

2005

3 877

Plzeňský

97

77

174

2006

3 908

2007

4 004

Středočeský

303

219

522

2008

4 055

Ústecký

88

84

172

2009

4 174

Vysočina

65

63

128

2010

4 223

139

108

247

2011

4 325

2012

4 411

2013

4 498

2014

4 547

2015

4 614

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

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

Zlínský

počet daňových poradců

3 000

900
800

ŽENY
700

MUŽI
600
500

Zastoupení mužů a žen mezi daňovými poradci k 31. 12. 2015

400

Počet
žen

Počet
mužů

Celkem

2 565

2 049

55,14 %

2 049 mužů
44,86 %

300

2 565 žen
55,14 %

200
100

44,86 %
ŽENY

4 614

MUŽI

100 %
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DP a DPS

Zastoupení věkových kategorií mezi daňovými poradci k 31. 12. 2015

Dosažené vzdělání daňových poradců ve vztahu k pohlaví k 31. 12. 2015
VŠ

SŠ

celkem

ženy

2112

453

2 565

19

muži

1 853

196

2 049

1 383

30

celkem

3 965

649

4 614

626

1 363

29

podíl v %

85,9

14,1

100

355

370

725

16

47

77

124

3

2 565

2 049

4 614

100

Věková kategorie

Ženy

Muži

Počet daňových poradců

Podíl v % (po zaokrouhlení)

mladší než 30 let

96
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vzdělání daňových poradců
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DP a DPS

DAŇOVĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI

Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2015
Důvod vyškrtnutí

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2015
Počet DP

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

900

1

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

1

§ 7, odst. 2, písm. c) zák. 523/92 Sb. – písemná žádost
§ 7, odst. 2, písm. d) zák. 523/92 Sb. – nevykonává daňové poradenství déle než tři roky
§ 7, odst. 2, písm. e) zák. 523/92 Sb. – zemřel
Ukončení registrace hostujícího daňového poradce
Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2015

59

800

18

700

0

600

14

500

0

400

34

300

48
99
375

49

39
690

729

2012

2013

778

39
837

642

543

200
100
3%

0

3%

Nesplnění podmínek
Disciplinární opatření

41 %

168

168

2008

2009

2010

2011

Stav k 31. 12. předchozího roku

Zemřel
53 %

Počet daňových poradců
v daňově poradenské
společnosti
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Počet
společností
k 31. 12. 2015

Daňově poradenské společnosti
s nejvyšším počtem daňových
poradců – k 31. 12. 2015
KPMG Česká republika, s.r.o.

66

2

Deloitte Advisory s.r.o.

53

3

Ernst & Young, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o.

52

5

BDO Tax s.r.o.

27

6

TPA Horwath Tax s.r.o.

26

7

Rödl & Partner Vorlíčková Tax, s.r.o.

19

8

Mazars s.r.o.

18

655

2

135

3

41

4

4

12

5

9

6

4

7

4

8

2

9

1

10

0
14

Počet
DP

1

1

více než 10

2015

Celkový počet daňově poradenských
společností, které komora evidovala
k 31. 12. 2015, činil 876.
V těchto společnostech působilo
1 599 daňových poradců.

Nárůst v jednotlivých letech

Písemná žádost

2014

39

9

Fučík & partneři, s.r.o.

16

10

Moore Stephens s.r.o.

16

11

Rödl & Partner, k.s.

15

12

PROXY, a.s.

13

13

VGD, s.r.o.

12

14

KODAP, s.r.o.

11

15

Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o.
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VÝZNAMNÉ AKCE

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dne 5. listopadu 2015 v předvečer konání Valné hromady KDP ČR se daňoví poradci sešli v Divadle na
Vinohradech na představení, britského dramatika
Sira Petera Shaffera, Amadeus.

Vyprodané divadlo bylo pro Komoru nejlepší odměnou. Hra uchvátila zajímavou scénou, živě hranou
hudbou a především excelujícími hereckými výkony.

Zaplněná kongresová hala Top Hotelu Praha

Setkání o přestávce představení

Dne 6. listopadu 2015 se v Praze v Top Hotelu Praha konala 23. řádná
valná hromada Komory, které se zúčastnilo 509 fyzicky přítomných
daňových poradců. Zplnomocnění některého z kolegů odevzdalo
611 daňových poradců. Hlasování nově probíhalo pomocí SMS
zpráv, což výrazně urychlilo průběh jednání.
Hlavními body jednání byly zejména volby do Prezidia Komory
a dále novelizace vnitřních předpisů Komory včetně jejích Stanov.

Zaplněný sál vinohradského divadla

VALNÁ HROMADA KDP ČR
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Řídící komise – zleva: Petr Toman,
Michal Frankl, Petra Pospíšilová

Prezence účastníků valné hromady

Simona Hornochová, náměstkyně
ministra ﬁnancí

Účastníci Valné hromady
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VZDĚLÁVÁNÍ

TŘI VĚŽIČKY

Ve dnech 7.–9. ledna 2015 se konal druhý ročník diskusního semináře zaměřeného na novinky a poslední
legislativní vývoj v oblasti daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví a daňového řádu.
Na semináři přednášeli odborníci, kteří se této problematice podrobně věnují ve své praxi. Součástí semináře byl i společenský program v podobě bowlingového turnaje a vystoupení kapely Kanci paní nadlesní.

PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V únoru 2015 byl zahájen již 11. běh Právního vzdělávání pro poradenství. Cyklus obsahuje celkem 18 přednášek z různých oblastí
práva, které proběhnou ve dvou letech. Cílem
programu je doplnit posluchačům základy
teoretického právního vzdělání.

Jana Skálová přednášela o novinkách v účetnictví
v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.
Účastníci právního vzdělávání v učebně
Právnické fakulty Masarykovy Univerzity

Radek Neužil přivítal účastníky
a zahájil seminář.

Jiří Nesrovnal přednášel
problematiku DPPO.

Zahájení 11. běhu Právního vzdělávání pro poradenství

Semináře se zúčastnilo celkem 116 posluchačů.

Ladislav Mejzlík seznámil účastníky semináře
s novelou zákona o účetnictví.

Vyhlášení vítězů bowlingového turnaje
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Účastníci přednáškového cyklu Právní vzdělávání v učebně
Právnické fakulty Masarykovy Univerzity
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VZDĚLÁVÁNÍ

SLOVENSKO-ČESKÉ FÓRUM

Panelová diskuse

Boj proti daňovým únikům a deﬁcitní státní rozpočty
představují důležité oblasti, jejichž problematickou se
zabývají ﬁnanční správy České i Slovenské republiky.
Dne 15. dubna 2015 byl v Bratislavě zahájen již 8. ročník mezinárodní konference Slovensko-české fórum.
Daňové problémy v kontextu slovenského a českého
daňového práva byly rozebírány jak daňovými poradci
obou zemí, tak soudci Nejvyššího správního soudu
ČR a Nejvyššího soudu SR.
V úvodním bloku vystoupili zástupci České i Slovenské republiky. Za Slovenskou komoru daňových poradců uvítal přítomné její prezident Ing. Milan Vargan.
Komoru daňových poradců ČR reprezentoval Ing. Martin Tuček, který zdůraznil její úspěchy v loňském roce,
kdy se Komora po dlouholetém úsilí stala povinným
připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Pro KDP ČR je v současné době na
poli legislativy nejdůležitější návrh zákona o prokazování původu majetku, návrh zákona o evidenci tržeb
a změny v rámci trestního zákoníku. Tyto legislativní
návrhy by pro daňové poplatníky znamenaly významné zvýšení povinností a odpovědnosti, zvýšení sankcí
a rozšíření trestní odpovědnosti. Vývoj na poli daňové legislativy Slovenské republiky představil Radko
Kuruc, státní tajemník MF SR.

Připravované změny jsou v souladu s akčním plánem
boje proti daňovým únikům a jsou zaměřeny jak na
oblasti daně z příjmů, tak na zákon o dani z přidané
hodnoty. Změny se však projeví také v daňovém řádu.
Úsilí zamezit daňovým únikům v oblasti mezinárodního zdanění potvrdila ve svém vystoupení také zástupkyně Finančního ředitelství SR Ing. Dana Slivková.
Za českou ﬁnanční správu byli přítomni Ing. Jan
Ronovský, zástupce generálního ﬁnančního ředitele
Generálního ﬁnančního ředitelství, a Ing. Jiří Fojtík,
ředitel sekce Metodiky a výkonu daní na GFŘ. Vystoupení obou zástupců potvrdilo záměr ﬁnanční správy
zaměřit se především na boj s daňovými úniky.
Nosným tématem je v současné době příprava zákona
o elektronické evidenci tržeb a s tím související legislativní změny, například novela zákona o DPH a forma
podání přiznání. Finanční správa by od 1. ledna 2016
chtěla dosáhnout rozšíření působnosti správce daně
na celé území ČR. Ing. Jiří Fojtík vyzdvihl akt uzavření dohody o přímé výměně informací o DPH mezi ČR
a SR. Pohled ministerstva ﬁnancí České republiky prezentovala jeho náměstkyně Mgr. Simona Hornochová
druhý den konference.

Účastníci konference Slovensko-české fórum

Účastníci během konferenčního jednání

Účastníci konference v sále v hotelu NH Bratislava Gate One
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Prezident KDP ČR Martin Tuček
zahajuje konferenci.

Panelová diskuse a její moderátoři

Náměstkyně ministra ﬁnancí ČR Simona Hornochová
komentuje aktuální stav a vývoj daňové legislativy.
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Milan Vargan
a Petra Pospíšilová

VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ KDP ČR, NEJVYŠŠÍHO
SPRÁVNÍHO SOUDU A MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

SEMINÁŘ ROZINKY VE ZDAŇOVÁNÍ
NEMOVITÝCH VĚCÍ

V úvodu společného semináře KDP ČR, Nejvyššího
správního soudu a ministerstva ﬁnancí ČR byla podtržena důležitost vzájemné výměny názorů všech zúčastněných stran.
Očekávaná živá diskuse na vybraná daňová témata
byla přirovnána k modelu populárních talkshow Karla
Šípa a Jana Krause, a to v pozitivním slova smyslu.
S úsměvem tak můžeme hovořit o „Daňové všechnopárty” na téma, co je zdanitelný příjem, počáteční
odpočet DPH a podobně.

Semináře se účastnili přední představitelé pořádajících
institucí, zleva: Simona Hornochová, Petra Pospíšilová,
Martin Tuček, Martin Janeček
Zahájení semináře, zleva: Martin Tuček, Milan Skála,
Hana Baráková

Dne 11. června 2015 se v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka uskutečnil specializovaný seminář
PhDr. Milana Skály nazvaný Rozinky ve zdaňování
nemovitých věcí. Akce byla také spojena se křtem
jeho nové knihy Zvláštnosti zdaňování nemovitých
věcí a byla pojata jako zakončení jeho přednáškové
činnosti. V úvodu semináře byla pokřtěna nová kniha
PhDr. Milana Skály a poté vystoupil Ing. Jiří Nekovář
a Ing. Martin Tuček, aby mu poděkovali za jeho dlouholetou úspěšnou činnost. Semináře se zúčastnilo
156 daňových poradců a jejich spolupracovníků. Mnozí z nich rádi využili možnost zakoupit si křtěnou knihu
přímo na místě a nechat si ji autorem podepsat.

Seminář moderoval předseda Nejvyššího správního soudu
Josef Baxa.

Zahájení semináře

Zahájení semináře, zleva: Jiří Nekovář, Martin Tuček, Milan Skála, Hana Baráková

Účastníci semináře

Autogramiáda knihy PhDr. Milana Skály Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí

Autogramiáda knihy

Křest knihy, zleva: Milan Skála, Hana Baráková

Zaplněný kongresový sál

Diskuse účastníků

Seminář se konal v plenárním sále Nejvyššího správního soudu.
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VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DAŇOVÉ PORADCE

Komora pravidelně pořádá vzdělávací akce určené daňovým poradcům. K těm tradičním patří jarní
a podzimní semináře ve Sportovním centru v Nymburku a v hotelu Olšanka v Praze, které jsou zaměřeny především na problematiku DPFO, DPPO a DPH.

Témata vzdělávacích seminářů:
• Hospodářská kriminalita se zaměřením
na daňovou oblast

Odborné vzdělávání si mohli daňoví poradci a jejich
spolupracovníci doplnit v Praze, Brně a Olomouci.
Celkem se v roce 2015 uskutečnilo 20 seminářů zaměřených na daně, účetnictví a právo. Prošlo jimi
přes 1700 účastníků.

• Daň z příjmů právnických osob v roce 2014 a 2015
ve světle relevantní judikatury a koordinačních
výborů, změny v souvislosti s rekodiﬁkací
• Novela daně z příjmů fyzických osob

Seminář Olgy Holubové v Olomouci na téma
Novela zákona o DPH a elektronická evidence tržeb

• Možná soudní ochrana daňových subjektů v rámci
POP a daňové kontroly, navazující otázky, aktuální
judikatura
Seminář Karla Šimky v Olomouci
na téma Možná soudní ochrana DP

• Daň z příjmů v daňových judikátech
• Rozinky ve zdaňování nemovitých věcí
• Smlouvy a závazky v novém občanském právu,
s. r. o. a a. s. v zákoně o obchodních korporacích

Seminář Martina Janečka, Aleny Schillerové a Tomáše Hajduška
v Praze na téma Elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení

• Vybraná absolutní a relativní práva, změny
a novinky v novém soukromém právu, dopady
na daň z příjmů a účetnictví – Olomouc, Praha
• Elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení,
zákon o prokazování původu majetku, aktuality
z oblasti správy daní
• Výklad zákona o DPH včetně změn účinných
od 1. 1. 2016
• Zákon o účetnictví a vyhláška č. 500/220 Sb.,
elektronická evidence tržeb

Seminář Jiřího Nesrovnala v Praze na téma Novela DPPO

• Novela zákona o DPH od 1. 1. 2016 a elektronická
evidence tržeb

Tradiční seminář v pražském hotelu Olšanka

Tradiční seminář v Nymburku
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VZDĚLÁVÁNÍ

VI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
DANĚ BEZ HRANIC

Hlavním tématem mezinárodní konference Daně bez
hranic, která se uskutečnila ve dnech 9.–10. října
2015 v Praze, byla zejména problematika dceřiných
společností v jiném smluvním státě, dále daňová
(ne)uznatelnost úroků, pravidla nízké kapitalizace
a v neposlední řadě i problematika převodních cen
(transfer pricing) a zásahy OECD do daňových struktur států EU ve formě BEPS.
Panelová diskuse, zleva: Andrzej Dmowski, Lenka Lopatová,
Christoph Richter, Robert Jurka, Christian Schmidt

Zleva: Radek Neužil, Martin Tuček,
Jadwiga Glumińska-Pawlic,, Milan Vargan

Společenský večer

Konference umožnila účastníkům výměnu zkušeností i poznatků s kolegy z okolních států a navázat
s nimi pracovní kontakty a konkrétní mezinárodní
spolupráci daňových poradců. Finanční správy spolu
na mezinárodní úrovni pravidelně komunikují a vyměňují si informace, a proto je důležité, aby obdobně postupovali i daňoví poradci a aby byli schopni
přinést klientům úplný obrázek o nových trendech
a přístupech v oblasti zdaňování. Akce byla významná také tím, že byla navázána úzká spolupráce mezi
českou, polskou a slovenskou komorou daňových
poradců. Konference se zúčastnilo 140 daňových poradců z pěti států – České republiky, Polska, Německa, Rakouska a Slovenska. Pro účastníky byl kromě
všestranného odborného programu zajištěn i bohatý
společenský program.

Diskuse přednášejících před zahájením konference

Panelová diskuse, zleva: Martin Tuček, Jiří Nekovář,
Ralf Busse, Grzegorz Borkowski

Jedno z vystoupení na společenském večeru

Diskuse účastníků během jednání na konferenci

Další atraktivní číslo společenského večera
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Konferenční sál v hotelu NH Prague
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VZDĚLÁVÁNÍ

SETKÁNÍ S VIP OSOBNOSTÍ

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tento druh akce se poprvé konal v roce 2015 jako
novinka. Cílem Komory je zprostředkovat daňovým
poradcům setkání s osobnostmi, které významně
ovlivňují oblast daňové legislativy a výkon daňového poradenství, a přinést aktuální informace o dění
v této oblasti a legislativní výhled do budoucna. Formát akce předpokládá aktivní zapojení účastníků do
diskuse, součástí je i společenská část a neformální
setkání účastníků. Hostem prvního setkání konaného
v květnu byla náměstkyně ministra ﬁnancí Mgr. Simona Hornochová. V závěru roku proběhlo setkání
s JUDr. Josefem Baxou, předsedou Nejvyššího správního soudu. Příjemná setkání v zasedací místnosti
Kooperativy v Praze moderoval viceprezident Komory
Ing. Martin Tuček.

Komora pořádala v roce 2015 různé typy kurzů odborné angličtiny. Základem byly tři celoroční kurzy ve
třech různých jazykových úrovních a dva dvoudenní
kurzy pro zájemce, kteří s profesní angličtinou začínají nebo nemají čas se angličtině věnovat dlouhodobě. Účastníci jazykových kurzů měli opět možnost zúročit získané dovednosti během návštěvy zahraniční
komory daňových poradců. Hostitelem byla tentokrát
nizozemská komora daňových poradců – De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Účastníci
studijního pobytu se tak měli možnost seznámit se
systémy daní a daňového poradenství v Nizozemsku.
Seminář v sídle NOB

Zleva: Radek Neužil, Martin Tuček, Simona Hornochová

Zleva: Radek Neužil a Frits Sobels
Zleva: Martin Tuček, Simona Hornochová
Účastníci studijního pobytu v Amsterdamu

Účastníci setkání v zasedací místnosti Kooperativy

Vladimír Zdražil – lektor kurzu angličtiny
Zahájení, zleva: Radek Neužil, Josef Baxa, Martin Tuček
Seminář v sídle NOB

Kurz angličtiny v zasedací místnosti
Komory

Zleva: Dick Barmentlo, Frits Sobels,
přednášející na semináři v NOB
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Stephen Brunner přednášející na
semináři v NOB

Josef Baxa

Účastníci setkání
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VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

SEMINÁŘ PRO NOVÉ DAŇOVÉ PORADCE

Vzdělávání pro veřejnost je zaměřeno na přípravu ke
kvaliﬁkačním zkouškám. Přesto jsou kurzy v poslední době stále více oblíbené i u některých daňových
poradců, řady jejich spolupracovníků a zaměstnanců
i dalších osob zabývajících se problematikou daní,
jako univerzální vzdělávací program. Cílem kurzů je
rekapitulace a rozšíření znalostí v oblasti praktického použití daňového práva a účetnictví.
Součástí tohoto typu vzdělávání je také certiﬁkační
vzdělávání, které je organizováno pod názvem Daňová abeceda a které má mimo jiné akreditaci MŠMT.
Daňová abeceda zahrnuje komplexní výuku v oblasti
daňové a účetní legislativy v základní úrovni znalostí.
Oblíbenost tohoto programu plyne zejména z komplexnosti přednášené problematiky.
Účastníci, kteří absolvují komplexní výukový program
Daňová abeceda a v závěru úspěšně složí odborný
test znalostí s praktickými příklady, obdrží osvědčení
o absolvování tohoto komplexního vzdělávacího programu – Daňový specialista.
Daňovou abecedou prošlo v roce 2015 celkem 76
uchazečů a osvědčení získalo 59 uchazečů.

Daňová abeceda MŠMT v Praze, zahájení,
zleva: Zuzana Rylová, Miroslava Říčná

Zahájení semináře, zleva: Radek Neužil, Martin Tuček,
Petra Pospíšilová, Michaela Baranyková, Lucie Rytířová

Přípravné kurzy v Brně

Noví daňoví poradci

Závěrečný test výukového programu Daňová abeceda
MŠMT v Praze, zleva: Michaela Baranyková, Miroslava Říčná

Dvoudenní seminář (29.–30. května 2015) byl
zaměřený na postavení Komory v rámci přípravy daňové legislativy a na roli Nejvyššího
správního soudu při tvorbě daňových zákonů
a současný přístup Finanční správy ČR k mezinárodní spolupráci v daňových záležitostech.
První den bylo pro účastníky po skončení odborné části připraveno společenské setkání
s přednášejícími, a dalšími zástupci Komory
v prostorách kanceláře Komory.

Daňová abeceda MŠMT, Praha, Účetnictví,
přednáší Pavlína Kouřilová

Přednáška Jany Procházkové na téma Malé daně, konaná
v rámci programu Daňová abeceda MŠMT v Praze
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Součástí semináře bylo neformální setkání nových
daňových poradců s přednášejícími.
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VZDĚLÁVÁNÍ

KLUBOVÁ SETKÁNÍ

KONTINUÁLNÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kontinuální profesní vzdělávání (KPV) je dobrovolný,
liberální systém, který vychází především ze zákona
523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDP ČR, ze
Stanov KDP ČR, Etického kodexu KDP ČR a Etického
kodexu CFE.
Trvalé vzdělávání je nedílnou součástí výkonu profese a jednou z garancí vysokého profesního standardu
služeb daňových poradců. V roce 2015 bylo ke KPV
přihlášeno 983 daňových poradců.
Klub jihomoravského regionu, garant Jiří Nesrovnal,
přednášející Bohumil Havel

Všichni přihlášení daňoví poradci mají tuto skutečnost uvedenou ve svých osobních proﬁlech na webových stránkách Komory. Každoročně jim je pak
při splnění minimálního požadovaného počtu hodin
vzdělávání (45 hodin za rok) vystavováno potvrzení
o splnění hodinové dotace v systému KPV KDP ČR za
konkrétní rok a dále je také po 5 letech nepřetržitého
kontinuálního vzdělávání při každoročním splnění doporučené hodinové dotace vystavováno osvědčení.

Klub jihomoravského regionu, garant Jiří Nesrovnal,
přednášející Marek Piech

V roce 2015 se uskutečnilo 102 klubových setkání,
která se pravidelně konají v různých regionech České
republiky. Daňoví poradci mohou navštěvovat setkání
v kterémkoli regionu, což jim umožňuje výběr z mnoha přednášených témat. Dne 14. dubna 2015 proběhlo v brněnském hotelu Voroněž také setkání garantů
regionálních klubových setkání.

Účastníci Klubu jihomoravského regionu

Seznam garantů v regionech a počty registrovaných
daňových poradců v roce 2015
Město

Garant

Počet
DP

Praha

Ing. Jiří Nekovář

2 107

Brno

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

840

Ing. Dagmar Beránková

487

Frýdek-Místek

Ludmila Lea Matoušková

429

Hradec Králové

Bc. Martin Vycpálek

428

Ing. Radek Bílý

380

Ing. Miroslav Konečný

349

Olomouc

Ing. Pěva Čouková

306

Holešov

Ing. Tomáš Šimčík

280

Liberec

Lenka Raginová

279

České Budějovice

Jiřina Liláková

253

Žďár nad Sázavou

Ing. Jiří Dušek

253

Teplice

Ing. Jana Müllerová

199

Karlovy Vary

Bc. Blanka Marková

178

Ing. Petr Lunga

113

Ostrava

Plzeň
Zlín

Hodonín

RADA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Setkání garantů regionálních klubů, v čele zleva:
Petr Toman, Martin Tuček, Zuzana Rylová

Setkání garantů regionálních klubů
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Koncepci vzdělávání Komory daňových poradců zaštiťovala Rada pro vzdělávání. Jejím úkolem je koordinovat školení organizované Komorou pro daňové
poradce po obsahové i po formální stránce.
Z hlediska obsahu školení se Rada zaměřila na spolupráci daňových poradců a autorů občanského zákoníku. Velký důraz kladla i na podporu kvalitního regionálního vzdělávání tak, aby bylo přístupné pro daňové
poradce v místě jejich výkonu profese.
Členové Rady pro vzdělávání:
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Ing. Petr Toman
Ing. Radek Neužil, LL.M.

Zleva: Zuzana Rylová, Petr Toman
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2015

ODBORNÉ KOLEGIUM
A LEGISLATIVA
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ODBORNÉ KOLEGIUM

PORADNÍ ORGÁN

Odborné kolegium, poradní orgán Prezidia Komory,
funguje jako základní opora v odborné činnosti. Kolegium pracuje v několika sekcích, které jsou členěny
podle odborného zaměření na jednotlivé daně či problémové okruhy do pracovních skupin. Ty řeší jednorázové nebo krátkodobé odborné problémy. Součástí
kolegia jsou také diskusní skupiny, které fungují na
platformě setkávání daňových poradců s cílem vzájemné výměny zkušeností.
Základní náplní práce Odborného kolegia je diskuse
a zpracování připomínek k navrhované legislativě, ke
které se Komora vyjadřuje v rámci připomínkových
řízení. Důležitá je i příprava podkladů pro jednání s ﬁnanční správou, která probíhá především prostřednictvím Koordinačního výboru.

KOORDINAČNÍ VÝBOR

K 31. 12. 2015 byly jednotlivé pracovní a diskusní
skupiny vedeny těmito daňovými poradci:
Vedoucí Pracovní skupiny pro insolvenci:
Ing. Helena Horová
Vedoucí Pracovní skupiny k přípravě nových
webových stránek KDP ČR:
Ing. Jaroslav Zlatohlávek

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

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

Stav příspěvků pro Koordinační výbor za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Vedoucí Diskusní skupiny malého podnikání:
Bc. Blanka Marková
Vedoucí Diskusní skupiny korporátních daňových
poradců:
Ing. Petra Pospíšilová

Příspěvky od daňových poradců evidované
Komorou a předložené na Koordinačnímu výboru

26

Uzavřené příspěvky

21

Uzavřeno se souhlasem

14

Uzavřeno s rozporem

7

Neuzavřené příspěvky

Vedoucí Pracovní skupiny pro implementaci
informačního systému:
Ing. Radek Neužil, LL.M.

K 31. 12. 2015 byly jednotlivé sekce
vedeny těmito daňovými poradci:

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

5

Počty členů v sekcích a pracovních skupinách

Vedoucí Sekce daň z přidané hodnoty:
Ing. Stanislav Kryl

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

Vedoucí Sekce daň z příjmů fyzických osob:
Ing. Lucie Rytířová, LL.M.

Sekce daň z přidané hodnoty

140

Sekce daň z příjmů fyzických osob

101

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

Sekce daň z příjmů právnických osob

154

Sekce mezinárodní zdanění a clo

100

Vedoucí Sekce mezinárodní zdanění a clo:
Ing. Radek Novotný (zástupce vedoucího sekce)
Vedoucí Sekce neziskové organizace:
Ing. Jaromír Adamec
Vedoucí Sekce spotřební a ekologické daně:
Ing. Ivo Šulc
Vedoucí Sekce správa daní a poplatků:
Ing. Tomáš Hajdušek

15

Sekce neziskové organizace

43

Sekce spotřební a ekologické daně

20

Sekce správa daní a poplatků

84

Sekce účetnictví

73

Sekce pro otázky profese
daňového poradce

32

Sekce pro informační technologie

7

Vedoucí Sekce účetnictví:
Ing. Zdeněk Urban

Sekce pro profesní pojištění

8

Vedoucí Sekce pro otázky profese
daňového poradce:
Mgr. Michal Frankl

Pracovní skupina k přípravě nových
webových stránek

6

Diskusní skupina malého podnikání

28

Vedoucí Sekce pro informační technologie:
MVDr. Milan Vodička

Diskusní skupina korporátních
daňových poradců

22

Vedoucí Sekce pro profesní pojištění:
Ing. Alena Foukalová

Pracovní skupina pro implementaci
informačního systému

Pracovní skupina pro isolvenci
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13

8

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZÁKONŮ

Komora se od samého počátku své existence velmi
aktivně zapojuje do legislativního procesu nejen v oblasti daňové a účetní, ale také v dalších souvisejících
oblastech, jako je oblast občanského a obchodního
práva apod.
S účinností od 1. ledna 2015 se Komora stala připomínkovým místem v rámci mezirezortních připomínkových řízení v oblasti právní regulace nebo
oblasti působnosti Komory. O tento status Komora
daňových poradců ČR dlouhodobě usilovala a vedla pro jeho podporu a získání řadu jednání, která se
nakonec ukázala jako úspěšná. Zařazením Komory
mezi povinná připomínková místa se zvýšil význam
připomínek Komory, a tím i její prestiž. Připomínky Komory jsou zaměřeny odborně tak, aby právní
normy byly jednoznačné, srozumitelné, jednoduše

aplikovatelné a neumožňovaly více výkladových variant. Komora prosazuje standardní legislativní proces
s dostatečnými lhůtami na promyšlení navrhovaných
norem, odpovídající kvality a s podrobnou důvodovou
zprávou i zprávou hodnotící dopady nové legislativy
(zpráva RIA).
V roce 2015 obdržela Komora v rámci vnějšího připomínkového řízení více než 40 legislativní předpisů.
Převážná většina z nich byla v gesci ministerstva ﬁnancí, spolupracovali jsme však také s ministerstvem
spravedlnosti a Generálním ﬁnančním ředitelstvím.
Připomínkovaná legislativa byla především z oblasti
daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, správy daní,
účetních předpisů, majetkových daní a dalších právních norem.
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ODBORNÉ KOLEGIUM

V ROCE 2015 SE KOMORA STALA SOUČÁSTÍ
LEGISLATIVNÍHO PROCESU

Jednání se zúčastnili zástupci
12 profesních komor:

Zleva: Jiří Dienstbier, Bohuslav Sobotka, Milan Kubek, Martin Vychopeň

České advokátní komory,
České komory architektů,
Komory auditorů ČR,
Komory daňových poradců ČR,
České komory autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě,
České komory patentových
zástupců ČR,
České lékárnické komory,
České stomatologické komory,
Exekutorské komory,
Komory veterinárních lékařů ČR,
Notářské komory ČR,
České lékařské komory.
Úspěšně navázaná spolupráce
položila základ pro další pravidelná setkání.

Jednání zástupců profesních Komor v čele
s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou

Martin Tuček na tiskové konferenci

Předseda vlády Bohuslav Sobotka společně
s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a předsedou Legislativní rady vlády Jiřím
Dienstbierem jednal 3. března 2015 se zástupci
dvanácti profesních komor zřízených zákonem
o lepší vzájemné spolupráci a o jejich začlenění
do procesu tvorby zákonů. Jednalo se o historicky první setkání profesních komor se zástupci
státu. Setkání předcházela iniciativa profesních
komor, která upozornila na nedostatečnou spolupráci při tvorbě zákonů.
Na tyto připomínky reagovala vláda významnou
změnou legislativních pravidel: profesní komory se staly povinným připomínkovým místem
v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

V roce 2015 proběhla dvě setkání zástupců komor
s představiteli Sekce Legislativní rady vlády v čele
s ministrem Jiřím Dienstbierem.
První seminář proběl 3. dubna 2015 a byl především
zaměřen na praktické stránky legislativního procesu
a na fungování elektronické knihovny legislativního
procesu eKLEP.
V květnu se poté na Úřadu vlády pro profesní komory
uskutečnil seminář zaměřený na problematiku hodnocení dopadů regulace (RIA) a hodnocení korupčních rizik (CIA).

Zleva: Jarmila Balážová, Simona Kratochvílová, Jan Kněžínek,
Kateřina Valachová, Václav Velčovský

Zástupci profesních komor

Zleva: Martin Tuček, Jiří Dienstbier, v pozadí Radek Neužil
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY

NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA

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

Na půdě VŠE proběhl 6. ročník odborného semináře
Národní účetní rady. Seminář se zaměřil na aktuální
témata především v oblasti účetnictví. Problematika
byla upravena rozsáhlou novelou vyvolanou implementací nové směrnice EU. Jako již tradičně byly na
semináři prezentovány nové interpretace Národní
účetní rady. Semináře se v roli přednášejících mimo
jiné účastnily prezidentka Komory Petra Pospíšilová
a náměstkyně ministra ﬁnancí Simona Hornochová.
Seminář, který Komora organizačně zajišťovala, byl
otevřen daňovým poradcům, auditorům, účetním,
ekonomům, studentům vysokých škol a další odborné veřejnosti. O seminář byl napříč všemi profesemi
velký zájem a poprvé se tak podařilo zcela zaplnit
kapacitu Vencovského auly. Semináře se nakonec
zúčastnilo obdivuhodných 406 zájemců.

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

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Účastníci studentské sekce

Zleva: Edita Ševcovicová,
Vojtěch Pinter,
Alena Vančurová

Součástí XX. mezinárodní odborné
konference Teoretické a praktické
aspekty veřejných ﬁnancí, kterou
ve dnech 17.–18. dubna 2015 pořádala Vysoká škola ekonomická
v Praze, byla soutěžní studentská
sekce, kde studenti prezentovali
svoje práce na téma veřejných ﬁnancí. Akce proběhla za podpory
Komory daňových poradců ČR.
Zleva: Alena Vančurová, Zdeněk Sadovský, Edita Ševcovicová

Petra Pospíšilová

Simona Hornochová

Účastníci semináře

Ladislav Mejzlík

Zaplněná Vencovského aula Vysoké školy ekonomické v Praze
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Diskuse účastníků

Účastníci studentské sekce s komisí
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY

DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU

ZÁKON ROKU 2014

Ankety Zákon roku se pravidelně účastní stovky významných společností z českého byznysu. Do ankety
jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém
kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí. Cílem ankety je přispět k diskusi
mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Partnerem šestého
ročníku byla i Komora daňových poradců ČR.

Výherci kategorie Daňová kancelář snů

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
PROFESNÍCH KOMOR ZE ZÁKONA

Soutěž Daňař & daňová ﬁrma roku je jediná soutěž
tohoto typu v České republice, která má za cíl vybrat
nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit
nejvstřícnější pracoviště ﬁnančních úřadu nebo vybrat
oblasti, které nás trápí v daních (tzv. daňový citrón).
Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora/lektorky v daních
nebo daňová kancelář snů. První ročník soutěže se
uskutečnil v roce 2010. Komora je jejím partnerem.
Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2015 se uskutečnilo 23. ledna 2015. Více informací naleznete na
stránkách soutěže www.danarroku.cz.

Největší daňové naděje, zleva: Jan Oliva, Iva Kuncová,
Tereza Köppelová
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V anketě Zákon roku 2014 o nejlepší legislativní počin zvítězila na základě hlasování podnikatelů, ﬁrem
a odborné veřejnosti novela zákona o zaměstnanosti
a živnostenském podnikání, která omezila administrativní zátěž podnikatelů a snížila minimální výši
pokuty. V hlasování o nejhorší legislativní počin roku
2014 podnikatelé poukázali na negativní vliv, jaký
má na podnikání komplikovanost daňových předpisů
a jejich změny na poslední chvíli.

Ve čtvrtek 10. prosince 2015 proběhlo pravidelné vánoční setkání profesních komor ze zákona.
K přítomným promluvil převor břevnovského kláštera,
v němž se setkání uskutečnilo. Komory potvrdily zájem společně spolupracovat a v řadě otázek vystupovat jednotně.

Zleva: Martin Janeček, generální ředitel GFŘ; Eva Kostolanská, daňová osobnost za státní daňovou sféru; Jana Skálová,
daňová osobnost za komerční daňovou sféru, Martin Tuček,
prezident KDP ČR

Zástupci profesních komor

Zleva: Iva Rindová, nejlepší lektorka v daních
a Zdenka Vostrovská

Zástupci profesních komor s převorem břevnovského
kláštera Petrem Prokopem Siostrzonkem
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY

SPOLEK ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD

Ve dnech 11. března a 10. listopadu 2015 proběhly na
právnické fakultě v rámci cyklu setkání pořádaných
Spolkem českých právníků Všehrd zajímavé přednášky věnované problematice daní. Při této příležitosti
na fakultu zavítali představitelé daňových poradců
Ing. Martin Tuček a Ing. Radek Neužil LL. M., kteří
účastníkům podali informace o profesi daňového
poradce. Diskutovalo se o tom, v čem je daňové poradenství jedinečné, jak se profese proﬁluje v České
republice a v zahraničí.
Dále se účastníci seznámili s průběhem kvaliﬁkační
zkoušky, která je základním předpokladem pro získání
kvaliﬁkace a členství v Komoře i postavení daňového
poradce, výkonu daňového poradenství a profesních
standardů, na kterých je profese založena. Kromě
toho byli účastníci informováni o aktuálních legislativních iniciativách.

KONFERENCE SME FORUM

Komora daňových poradců ČR se stala mediálním
partnerem konference SME Forum. SME Forum je
diskusní setkání majitelů a manažerů úspěšných ﬁrem, kteří rozhodují o jejich dalším směřování, rozvoji,
transformaci a expanzi.
Konferenci připravovala společnost top vision ve
spolupráci s Asociací malých a středních podniků
a živnostníků ČR.
Martin Tuček

Účastníci přednášky

U mikrofonu náměstkyně ministra ﬁnancí
Simona Hornochová

SBÍREJ TONER

Zleva: Adam Zvonař, Martin Tuček, Radek Neužil

Komora daňových poradců je zapojena do projektu
SBÍREJ - TONER.CZ. Jedná se o ekologicko - charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským
sdružením AKTIPO. V České republice běží od roku
2009.

Zleva: Martin Tuček, Radek Neužil

Martin Tuček
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Celkově se za období květen 2009 – červen 2015 podařilo získat 2 076 893 Kč. Celý výtěžek z renovace
nasbíraných tonerů putuje do zařízení pro mentálně
hendikepované spoluobčany, která jsou do projektu
zapojena.

Zleva. Radek Neužil,
Martin Tuček
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

BULLETIN

Základním periodikem a současně komunikačním
nástrojem Komory určeným pro její členy a nově i pro
odbornou veřejnost je Bulletin vydávaný formou tištěného čtvrtletníku.
Pod vedením Redakční rady se pokračuje v novém
formátu tištěného Bulletinu, který vznikl v roce 2013
a jehož obsah tvoří autorské texty.
Tištěný časopis je doplněný elektronickým formátem,
e-Bulletinem, rozesílaným měsíčně daňovým poradcům.

Redakční rada pracovala
v roce 2015 ve složení:
Mgr. Simona Hornochová
Ing. Miroslav Mrázek
JUDr. Petra Nováková, Ph.D.
Ing. Lucie Rytířová, LL.M.
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Ing. Jana Tepperová, Ph.D.

SBORNÍK PŘÍKLADŮ

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

DAŇOVÉ ZÁKONY A ÚČETNICTVÍ

Obálka Bulletinu 1/2015

Obálka Bulletinu 2/2015

Publikace Daňové zákony a účetnictví obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém
poradenství, zákona o územních ﬁnančních orgánech a zákona o účetnictví, dále související vyhlášky,
úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, české účetní standardy a vybrané pokyny Ministerstva
ﬁnancí ČR.
Jedinečnost publikace spočívá v komplexním obsahu i pravidelném vydávání, proto ji lze úspěšně využít
pro přípravu na kvaliﬁkační zkoušky a pro zpracování
daňového přiznání k dani z příjmů.

Obálka Bulletinu 3/2015

Obálka Bulletinu 4/2015
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PREZENTACE KOMORY NA VEŘEJNOSTI

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY PRO VEŘEJNOST

LINKEDIN

Dne 2. 1. 2015 byly spuštěny nové webové stránky
komory určené pro veřejnost. Najdete je na adrese
www.kdpcr.cz

Na sociální síti LinkedIn se Komora daňových poradců ČR zaměřila především na daňové poradce, jejich
klienty a také na veřejnost, která se o daňovou problematiku zajímá.

Strategie nového webu:

Zveřejňujeme zde novinky z oblasti daňové legislativy, témata dotýkající se výkonu daňového poradenství a správy daní. Stejně tak zde najdete novinky
z oblasti zajímavých publikací, které jsou daňovému
poradenství blízké. Dalšími aktualitami jsou pak kurzy pro zájemce o profesi daňového poradce, stejně
jako odborné semináře pro daňové poradce, kteří si
své znalosti chtějí prohloubit.

• hlavní informační kanál pro komunikaci
s veřejností
• posílení značky komory a popularizace
problematiky daňového poradenství
• efektivní vyhledávání daňových poradců
a daňově poradenských společností

V rámci LinkedInu byly zřízeny dvě diskusní skupiny.
Komora daňových poradců České republiky je diskusní skupina, která slouží jak veřejnosti, tak i samotným
daňovým poradcům, a ke konci roku již měla více
než 200 členů. Druhou skupinou je uzavřená diskusní skupina Daňoví poradci, která slouží k diskuzi nad
odbornými tématy a problematikou, s níž se daňoví
poradci potýkají. Počet jejích členů překročil ke konci
roku stovku.

• zvýšení atraktivity proﬁlu daňového poradce
• základní informační zdroj o kvaliﬁkačních
zkouškách
• rychlý a pohodlný nákup užitečných právnických
publikací prostřednictvím e-shopu
• kategorizace uživatelů webu

V roce 2015 došlo k nárůstu počtu návštěvníků, kteří
přišli na nový web, o 17 % a zvýšil se i počet jejich
návštěv o 37 %.
Nejčastěji vyhledávanými informacemi jsou údaje ze
seznamu daňových poradců a informace o produktech a kurzech nabízených a pořádaných KDP ČR.
Počet návštěv přistupujících na web z mobilních zařízení se dlouhodobě zvyšuje. Oproti roku 2014 byl
tento podíl v roce 2015 o 74 % vyšší.
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PREZENTACE KOMORY NA VEŘEJNOSTI

LETÁK

FACEBOOK

V rámci propagace profese daňového poradenství
rozeslala Komora na ﬁnanční úřady po celé České
republice propagační letáky Jak na daně?, kde byl
k dispozici daňovým poplatníkům.
Leták prezentuje výhody, které přináší spolupráce
s daňovým poradcem, a rady, jak daňového poradce
najít.

Proﬁl Komory na Facebooku byl zřízen ve 2. polovině
roku 2014 a během roku 2015 se stal velice populárním a používaným. Na konci roku 2015 měla Komora
na Facebooku již 953 fanoušků. Nejpopulárnější facebookovou aktualitou se stala tisková zpráva Nesouhlasíme s automatem na pokuty, kterou bylo osloveno 17732 lidí.

TISKOVÉ ZPRÁVY

YOUTUBE

V průběhu roku 2015 vydala komora
tyto tiskové zprávy:

• Zavedení trestnosti přípravy trestného činu
daňového povede ke kriminalizaci
podnikatelského prostředí (3. 3. 2015)

• Vzdělávání Komory daňových poradců ČR
• Slavnostní předávání osvědčení novým daňovým
poradcům
• Daňař a daňová ﬁrma roku 2014

• Ministerstvo ﬁnancí se obejitím standardního
legislativního procesu snaží zamezit používání
datových schránek v oblasti DPH (9. 4. 2015)

• Březen, doba daňových přiznání

• Valná hromada zvolila nové vedení Komory
daňových poradců ČR (6. 11. 2015)

• Rozhovor s prezidentem Komory daňových poradců ČR

• Komora daňových poradců ČR přijala dnes
do svých řad 45 nových daňových poradců
(27. 11. 2015)
• Nesouhlasíme s automatem na pokuty
(14. 12. 2015)
- 72 -

Díky aktivitám Komory v oblasti PR vznikla další videa,
prezentující názory Komory a jejích představitelů:

• Vláda chce dosáhnout kvalitních zákonů i díky
spolupráci s profesními komorami
• Vládní návrh novely trestního zákoníku očima
Komory daňových poradců ČR
• Návrh zákona o prokazování původu majetku očima
• Komory daňových poradců ČR
• Pozvánka na konferenci Daně bez hranic
• Ples daňových poradců
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PREZENTACE KOMORY NA VEŘEJNOSTI

ODEZVY V MÉDIÍCH

Tisková zpráva Nesouhlasíme s automatem na pokuty
byla uveřejněna v těchto tištěných denících:
Českobudějovický deník; Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Českokrumlovský deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský deník; Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský deník; Mělnický deník; Kutnohorský deník; Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský
deník; Příbramský deník; Hradecký deník; Chrudimský deník; Jičínský deník;
Náchodský deník; Orlický deník; Pardubický deník; Pražský deník; Rychnovský
deník; Svitavský deník; Krkonošský deník; Brněnský deník; Blanenský deník;
Hodonínský deník; Vyškovský deník; Znojemský deník; Plzeňský deník; Plzeňský deník jih; Chebský deník; Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský
deník; Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; Liberecký deník; Jablonecký deník;
Litoměřický deník; Mostecký deník; Teplický deník; Ústecký deník; Žatecký
a lounský deník; Bruntálský a Krnovský deník; Frýdecko-Místecký a Třinecký
deník; Havířovský deník; Karvinský deník; Opavský a Hlučínský deník; Novojičínský deník; Moravskoslezský deník; Havlíčkobrodský deník; Jihlavský deník; Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník; Kroměřížský deník;
Šumperský a Jesenický deník; Prostějovský deník; Slovácký deník; Přerovský
a Hranický deník; Valašský deník; Olomoucký deník; Zlínský deník.

- 74 -

- 75 -

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR 2015

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

- 76 -

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

CFE TAX FORUM 2015

Dne 26. března 2015 pořádala CFE (Confédération
Fiscale Européenne) v Bruselu již tradiční CFE Forum,
mezinárodní konferenci na téma Tax governance and
tax risk management in a post-BEPS world.

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ CFE

V září 2015 proběhlo ve Vídni jednání Valné hromady a zasedání všech ostatních orgánů CFE. Významnou událostí bylo přijetí italské organizace CNDCEC,
která zastřešuje více než 100 000 daňových poradců
a účetních.

Členství v této organizaci a používání profesního titulu je regulováno zákonem včetně přísné profesní
zkoušky. CFE dnes sdružuje 27 národních organizací z 21 evropských států.

Na konferenci byly diskutovány pokroky v rámci jednotlivých ACTION PLANS a oblasti BEPS. Diskutovaným tématem se stala otázka, do jaké míry je celý
projekt daňově motivován a do jaké míry se jedná
o reakci na veřejné mínění ohledně výše daní placených mezinárodními společnostmi.
Další otázkou je, zda projekt ve svém důsledku nepovede k vychýlení rozdělení zdanění mezi vyspělé
a rozvíjející se země (zejména jde o problematiku
převodních cen a srážkové daně).

Tax Forum

Zleva: Donato Raponi, Petra Pospíšilová, Paolo Centore,
Arthur Kerrigan

Valná hromada CFE

Zleva: Jiří Nekovář, Mike Koﬁ Afﬂu, Alice Orda Oravcová, Miriam Galandová
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Zleva: Branislav Kováč, Radek Neužil, Jiří Nekovář

Zleva: Silvia Hallová, Ján Polóny ml., Milan Vargan,
Martin Tuček
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

BĚLORUSKÁ DELEGACE V SÍDLE KOMORY

Ve dnech 21.–25. září 2015 navštívila Českou republiku běloruská delegace tvořená zástupci z běloruských ministerstev (ﬁnancí, daní a poplatků, spravedlnosti), vzdělávacích institucí a pojišťovací asociace.
Studijní cesta se uskutečňuje v rámci programu
United Nations Development Programme (UNDP)
a je zaměřena na popis stávajícího stavu daňového
poradenství v ČR ve vazbě na požadovaná témata
a identiﬁkaci dobré praxe, která by byla přenositelná
do zahraničí. Významným bodem studijní cesty byla
dne 22. září 2015 celodenní návštěva Komory daňových poradců ČR v Brně, kde byli účastníci seznámeni
s její činností.

ZASEDÁNÍ S PREZIDIEM SLOVENSKÉ KOMORY

Zástupci běloruské strany se zajímali
zejména o následující témata:

Ve Hnanicích u Znojma se dne 1. 7. 2015 uskutečnilo
každoroční společné zasedání prezidií Komor daňových poradců České a Slovenské republiky. Hlavními
body jednání byly informace o změnách v legislativě
obou zemí a příprava tradičního Česko-slovenského
fóra 2016.

• Seznámení se s právním prostředím pro daňové
poradenství
• Seznámení se se vzdělávacími programy a programy profesního rozvoje pro daňové poradce, proces
certiﬁkace poradců
• Seznámení se s rolí státu v této oblasti a s rolí
Komory daňových poradců ČR

Zleva: Milan Vargan, prezident SKDP, Petra Pospíšilová,
viceprezidentka KDP ČR, Martin Tuček, prezident KDP ČR,
Alica Orda Oravcová, 2. viceprezidentka SKDP

• Seznámení se s profesními standardy profese,
pojištěním odpovědnosti daňových poradců apod.

Setkání české a běloruské strany považujeme za velmi přínosné a věříme, že poznatky, které účastníci
získají během studijní cesty, budou využity a povedou
k rozvoji daňového poradenství v Bělorusku.

Zasedání Prezidií KDP ČR a SKDP

ZASEDÁNÍ S PREZIDIEM POLSKÉ KOMORY

V Praze se dne 8. 10. 2015, v předvečer mezinárodní
konference Daně bez hranic, konalo historicky první
společné zasedání prezidií Komory daňových poradců České republiky a Krajowe Izby Doradców Podatkowych Polska. Tématem jednání byla výměna
informací o regulaci profese daňového poradenství
v České republice a v Polsku, porovnání systémů profesního vzdělávání daňových poradců, otázky rozvoje
spolupráce komor na společných projektech a možnosti širší mezinárodní spolupráce v rámci organizace CFE i mimo ni.

Běloruská delegace v sídle Komory
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Zasedání Prezidií KDP ČR a KIDP
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PROFESNÍ KONFERENCE CFE

A MODEL TAXPAYER CHARTER

13. listopadu 2015 se v Amsterdamu
konala profesní konference na téma Big
Data - a threat to taxpayer rights?

CHARTA DAŇOVÉHO POPLATNÍKA / Jako daňový poplatník máte...
PRÁVO NA:

Konferenci, obsahově zaměřenou na otázku digitalizace daňových správ a trend
stále většího shromažďovaných dat od
daňových poplatníků, zahájil prezident
CFE Henk Koller, který ve svém úvodu především představil A Model Taxpayer Charter, Chartu daňového poplatníka, vydanou
ve spolupráci s profesními organizacemi
AOTCA (Asia Oceania Tax Consultants‘
Association) a STEP (Society of Trust and
Estate Practitioners), které sdružují více
než 500 000 daňových poradců na celém
světě.

A POVINNOST:

Čestné a rovné zacházení
Daňová soustava a její správa musí být spravedlivá, čestná,
poctivá, v souladu s právem, nestranná a nepodjatá.

1

Jistotu

2

Hospodárnost a účinnost

3

Opravný prostředek a řešení sporů

Přiměřenou pomoc
Mají-li daňoví poplatníci potíže s plněním svých daňových
povinností, poskytne jim daňová správa přiměřenou pomoc.

4

5

Soukromí a ochranu důvěrných informací
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Zaplatit daň včas, ve stanovené výši a bez nároku na
započtení při možnosti uplatnění práva na opravný prostředek.

Dodržovat zákon
Plnit své daňové povinnosti, a je-li to nezbytné, vyhledat
za tím účelem pomoc.

Vést záznamy

Záležitosti daňového poplatníka a veškerá evidence vedená
daňovým poplatníkem nebo o něm musí podléhat povinnosti mlčenlivosti a ochraně soukromí, s výjimkou veřejných
jednání před civilními nebo trestními soudy.

Zaplacení správné výše daně
Daňový poplatník není povinen zaplatit na dani více, než je
stanoveno zákonem.

6

7

Zastoupení

Udržovat přesné záznamy sloužící k přehledu o stavu
hospodaření a majetku a doprovodné informace, a to
po přiměřeně stanovenou dobu.

Jednat s péčí řádného hospodáře
Spravovat své daňové záležitosti přiměřeně pečlivě
a svědomitě.

Uvědomit si, že odpovědnost nelze přenést na poradce

8

Daňový poplatník má právo nechat se zastoupit osobou,
kterou si zvolí.

Přiměřenost

Jednat s vědomím, že odpovídáte za správnost a úplnost informací poskytnutých daňové správě bez ohledu
na to, zda k přípravě, sestavení nebo podání informací
za vaši osobu byl zmocněn někdo jiný.

Být zdvořilý

Daňová kontrola, proces výběru daně, doměření daně, uložení pokuty, zahájení trestního stíhání nebo jiná opatření k výkonu práva musí být vždy přiměřená okolnostem případu.

Poctivost
Nejsou-li důkazy o opaku, má se za to, že každý jedná poctivě a v dobré víře.

Henk Koller představuje Chartu daňového poplatníka

Poskytovat součinnost při jednání s daňovou správou,
při podávání daňových přiznání a informačních hlášení,
při daňové kontrole a placení daní.

Zaplatit daň

V případě vzniku sporu o výši daně má daňový poplatník
právo na nezávislé, objektivní, rychlé a nenákladné řízení
o opravném prostředku. Spory o oprávněnost úkonů daňové
správy musí být řešeny bez obav daňového poplatníka
z postihu a pod nezávislým dohledem.

Charta není závazný právní dokument, ale
formou doporučení může sloužit k nastavení a revizi existujících zásad a pravidel
při správě daní. Dodržováním těchto principů by mělo být dosaženo rovnováhy mezi
právy a povinnostmi obou stran, a mělo
by tak dojít ke zvýšení kvalitní a efektivní spolupráce mezi daňovými poplatníky
a státem.

Vyhovět přiměřeným žádostem o poskytnutí informací
včas a stanoveným způsobem.

Poskytovat součinnost

Daňová soustava a její správa musí být spravedlivá a se
zřetelem k plnění svých úkolů dbát, aby nikomu nevznikaly
zbytečné náklady.

Charta byla vydána jako první globální dokument daňových poradců a reaguje svým
způsobem i na mezinárodní spolupráci daňových správ. V čl. 4 charty jsou popsány
základní principy, na kterých by měla stát
komunikace a postavení daňových poplatníků v daňovém řízení.

Uvádět pravdivé údaje při veškerém jednání ve věcech
daní, tedy i v rámci přiznání požadovaných dle zákona.

Poskytovat informace

Daňová soustava a její správa musí být srozumitelná a musí
poskytovat nejvyšší možnou míru jistoty a konečnosti řešení daňových záležitostí jedince.

Vzájemná důvěra, respekt a odpovědnost
mezi daňovými poplatníky a státem – to je
prvořadým cílem A Model Taxpayer Charter.

Uvádět pravdivé údaje
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9
10

Chovat se k daňovým úředníkům zdvořile a s úctou
a brát na vědomí, že napadat daňového úředníka při výkonu pravomoci je za všech okolností nepřijatelné.

Dodržovat zahraniční zákony
Zajistit, aby byly dodrženy všechny oprávněné požadavky práva cizího státu.
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SPORTOVNÍ AKCE
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SPORTOVNÍ AKCE

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY

GOLFOVÝ TURNAJ DAŇOVÝCH PORADCŮ

17. ročník sportovních her KDP ČR, se uskutečnil ve
dnech 9.–11. 9. 2015 ve Sportovním centru Nymburk.
Sportovní klání bylo zahájeno kolektivními sporty
(fotbal, volejbal), při kterých nás snad poprvé zradilo počasí a dohrávat se muselo v hale. Na tradičním
večírku byla vítězným týmům i jednotlivcům předána
zasloužená ocenění a jako každoročně byly hry zakončeny bowlingovým turnajem v Sadské. Letošního
ročníku se zúčastnilo 46 daňových poradců.

VI. ročník golfového turnaje daňových poradců
se uskutečnil 14. září 2015 v Loreta Golf Clubu
v Pyšelech.
56 golﬁstů (daňových poradců a jejich partnerů) zde strávilo velmi příjemný letní den. Absolutním vítězem VI. ročníku se stal Ing. Vladimír
Čapek, který bude mít právo uspořádat golfový
turnaj v roce 2016.
V jednotlivých kategoriích zvítězili Ing. Vladimír Čapek (kategorie HCP do 27) a Mgr. Tomáš Trubač (kategorie HCP do 54).
Dream team – fotbalový výběr

Loreta Golf Club Pyšely

Střelba z kuše, zleva: Martin Bureš, Petr Blažek, Dáša Střelcová

Utkání Draci Brno vs. Pozdní sběr

Zleva: František Novák, Jiří Motičák, Josef Cerný,
Jana Cerný

Zleva: Jana Gablovičová, Jana Kršňáková,
Petr Gablovič, Karel Janoušek

Zleva: Jana Peterková, Lenka Ragínová, Tomáš Trubač,
Petra Pospíšilová

Zleva: Petr Ondrůšek, Vladimír Čapek, Ivo Cesar

Volejbalový turnaj

Bowlení v Sadské

Společná fotograﬁe po předání všech ocenění
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KANCELÁŘ KDP ČR

KANCELÁŘ KDP ČR

KONTAKTY

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

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

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

Elektronická adresa

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

kdp@kdpcr.cz
https://www.kdpcr.cz
https://moje.kdpcr.cz/

Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4
602 00 Brno

Datová schránka: ng6adi3

IČ 44995059
DIČ CZ44995059

Bankovní spojení

Sociální sítě

UniCredit Bank
CZK 2107491443/2700
IBAN: CZ4327000000002107491443
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