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Základní informace o daňovém poradenství
Celá problematika daňového poradenství v České republice je upravena v zákoně č. 523/1992
Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR (dále jen Komora), ve znění zákona
č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 168/2012 Sb.,
zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 94/2018 Sb.
Ze zákona č. 523/1992 Sb. vyplývá, že jako daňový poradce může vystupovat fyzická osoba,
zapsaná nebo registrovaná v seznamu poradců podle § 4 odst. 2 a 3. Zákon č. 523/1992 Sb.
upravuje v § 3 odst. 6 postavení právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství.
Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem
a klientem, kde si mimo jiné obě strany dohodnou též odměnu, přičemž smlouva se stává
neplatnou v případě, že odměna je vázána na daňovou úsporu, či jako podíl na ukazatelích
výsledků činnosti.
Právnické osoby (obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají
pomocí daňových poradců) mohou zastupovat klienty v daňovém řízení ve stejném rozsahu, jako
je mohou zastupovat daňoví poradci. Tyto právnické osoby nejsou členy Komory. Komora je
eviduje v seznamu. Daňově poradenské společnosti se musí při poskytování daňového
poradenství řídit zákonem č. 523/1992 Sb. a stanovami Komory. K tomu, aby mohla obchodní
společnost nebo družstvo vykonávat tuto činnost, musí mít daňové poradenství zapsáno jako
předmět činnosti v obchodním rejstříku.
Na základě rozhodnutí vlády se stala Komora s účinností od 1. 1. 2015 povinným připomínkovým
místem v rámci mezirezortních připomínkových řízení v oblasti právní regulace nebo oblasti
působnosti Komory.
Pro daňové poradce i veřejnost Komora organizuje velké množství vzdělávacích akcí,
zaměřených zejména na daňové a související zákony.
Komora je členem CFE Tax Advisers Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování
zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu
k evropskému daňovému právu. Současně CFE Tax Advisers Europe provozuje Evropský
seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese http://taxadviserseurope.org.

Vize Komory
Komora 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 Komory
Posláním Komory 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.“
Komora daňových poradců ČR
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Seznam poradců
Seznamu poradců (dále jen „seznam“) vedený Komorou obsahuje jak fyzické osoby – daňové
poradce, tak právnické osoby – daňově poradenské společnosti (obchodní společnosti nebo
družstva, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových poradců) a je k dispozici
na veřejném webu Komory www.kdpcr.cz. V seznamu je možné vyhledávat pomocí různě
nastavitelných filtrů.
Jako doklad o zápisu nebo registraci v seznamu obdrží daňový poradce osvědčení o zápisu
do seznamu, hostující daňový poradce osvědčení o registraci v seznamu, právnická osoba
osvědčení o evidenci v seznamu.

Podmínky zápisu, registrace, evidence v seznamu poradců
Podmínkou pro zápis do seznamu poradců u fyzických osob je vysokoškolské vzdělání nejméně
v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu, bezúhonnost (další podmínky viz § 5
zákona č. 523/1992 Sb.) a hlavně úspěšné vykonání kvalifikační zkoušky.
Dle § 8a zák. č. 523/1992 Sb. může daňové poradenství v České republice poskytovat
za podmínek stanovených tímto zákonem též státní příslušník členského státu Evropské unie
nebo fyzická osoba uvedená ve zvláštním právním předpisu, a to dočasně nebo příležitostně jako
hostující daňový poradce (§ 8c), kterého Komora zaregistrovala v seznamu na základě podání
písemného oznámení dočasného nebo příležitostného výkonu profese a splnění podmínky
pojištění profesní odpovědnosti v České republice.
Podmínkou pro evidenci právnické osoby v seznamu je písemné oznámení Komoře učiněné
právnickou osobou, která má daňové poradenství zapsáno v obchodním rejstříku jako předmět
podnikání a vykonává ho pomocí daňového poradce.
Oprávněnou osobou v právnické osobě je každý daňový poradce, jenž nemá pozastaven ani
přerušen výkon daňového poradenství, a pomocí něhož vykonává právnická osoba daňové
poradenství a to bez ohledu na formu jeho právního vztahu k právnické osobě. Odpovědný
poradce, je poradce odpovědný za dodržování zákona a profesních předpisů právnické osoby.
Oprávněnou osobou je tak rovněž odpovědný poradce.

Asistent daňového poradce
Institut asistenta daňového poradce byl zaveden novelou Stanov KDP ČR (čl. 14 a 15) ze dne
3. 11. 2017 s účinností od 1. 1. 2018. Jeho smyslem je podpora daňových poradců při
poskytování daňového poradenství, a to i prostřednictvím právnických osob, a umožnění kontaktu
asistenta s profesí.
Asistenta může přihlásit k evidenci u Komory jak daňový poradce, tak právnická osoba evidovaná
Komorou. Podmínkou pro zaevidování asistenta je podání návrhu daňového poradce nebo
právnické osoby, jejichž pracovníkem tato osoba je a splnění podmínek stanovených zákonem
č. 523/1992 Sb. pro zápis daňového poradce do seznamu, tedy plná svéprávnost, trestní
bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně a zákaz výkonu některých činností.
Jeden daňový poradce může mít jen jednoho asistenta. Stejně tak počet asistentů každé
právnické osoby je omezen počtem jejich oprávněných osob, tedy daňových poradců, pomocí
nichž právnická osoba daňové poradenství poskytuje.
Vůči Komoře odpovídá za kontinuální plnění podmínek pro evidenci v Komoře a stejně tak za
dostatečnou odbornost asistenta daňový poradce, u kterého je evidován, a je tak jeho garantem.
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Garantem asistenta právnické osoby musí být oprávněná osoba této společnosti, tedy jakýkoliv
daňový poradce, pomocí něhož právnická osoba daňové poradenství poskytuje. I zde platí
omezení počtu jednoho asistenta na jednu oprávněnou osobu.
Asistent má přístup k informacím a službám Komory, zejména pak školením pořádaným
Komorou, i když s možnými omezeními.
Na pokrytí nákladů spojených s evidencí asistentů a dále služeb poskytovaných asistentům
Komorou byl zaveden roční příspěvek, který je splatný v termínu splatnosti členského příspěvku
daňového poradce. Výše příspěvku činí 4.000 Kč + DPH.
Komora eviduje seznam těchto asistentů, který je neveřejný. Asistentům není vydáván žádný
průkaz nebo doklad o evidenci.
Evidence asistentů:
Štěpánka Paldusová
tel: 542 422 321
e-mail: paldusova@kdpcr.cz

Kvalifikační zkoušky
Součástí záruk kvality daňových poradců zapsaných v seznamu, ať již vykonávají daňové
poradenství jako osoby samostatně výdělečně činné, nebo jako oprávněné osoby u právnických
osob, je značný rozsah zkoušené problematiky u kvalifikačních zkoušek. Hluboká znalost
českých daňových předpisů i souvisejících profesních předpisů je pro úspěšné absolvování
kvalifikační zkoušky samozřejmostí. U kvalifikační zkoušky uspějí pouze dobře odborně
připravení uchazeči schopní aplikovat teoretické otázky z oblasti daňového práva a řešit praktické
úlohy, se kterými se na ně budou obracet klienti.
Rovněž zkušební komise, která je složena ze zástupců Ministerstva financí ČR, územních
finančních orgánů a daňových poradců je zárukou vysokého standardu zkoušek.
Kvalifikační zkouška je rozdělena na 2 písemné části a část ústní a uchazeč se může rozhodnout,
zda složí celou zkoušku v jednom zkušebním období nebo postupně, přičemž každá úspěšně
složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců. K ústní části může uchazeč postoupit
pouze s platnými oběma písemnými částmi. Za konání zkoušky se hradí poplatek.
Komora umožňuje uznání části kvalifikační zkoušky auditorů, vykonávajících dle zákona
o auditorech auditorskou činnost. Mezi zkušebními okruhy uchazeče-auditora v souladu se
Směrnicí k osvobození od části kvalifikační zkoušky, schválené Prezidiem Komory daňových
poradců ČR, není oblast účetnictví. Jiné profesní zkoušky nejsou pro osvobození od části
kvalifikační zkoušky uznávány.
Podmínky a průběh kvalifikační zkoušky upravuje zákon č. 523/1992 Sb., zkušební řád a
směrnice vydané Komorou.

Komora daňových poradců ČR

strana 3

Základní informace

leden 2020

Výňatek ze zákona č. 523/1992 Sb.,
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 170/2004 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006
Sb., č. 312/2006 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 223/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 52/2012 Sb., č. 168/2012 Sb., č. 378/2015 Sb.,
č. 94/2018
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1
Tento zákon upravuje:
a)

poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků
a jiných plateb (dále jen "daně"), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen
"daňové poradenství") a

b)

vznik, postavení a působnost Komory daňových poradců České republiky (dále jen "komora")
v souladu s právem Evropských společenství1).
§2

Tímto zákonem nejsou dotčena oprávnění advokátů, komerčních právníků a auditorů,
popřípadě jiných osob a orgánů, upravená zvláštními předpisy.1a Dotčeno není ani právo fyzické
nebo právnické osoby požádat o právní pomoc a finančně ekonomickou radu ve věcech daní a
ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, i jinou fyzickou osobu než je daňový poradce; tato jiná
osoba vsak nesmí poskytovat uvedenou pomoc nebo rady soustavně za účelem dosažení zisku,2
nejde-li o osoby uvedené ve větě první.
ČÁST DRUHÁ
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

§3
Základní ustanovení

(1) Daňové poradenství fyzické nebo právnické osobě (dále jen "klient") poskytuje
daňový poradce nebo hostující daňový poradce.
(2) Daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba, zapsaná v seznamu daňových poradců
(dále jen "seznam") podle § 4 odst. 2 a 3. Hostujícím daňovým poradcem se rozumí fyzická osoba
1 Směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Smlouva
o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957, ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské
smlouvy, Amsterodamské smlouvy a Niceské smlouvy.
Např. zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon České národní rady č. 209/1990 Sb.,
o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.
1a

2

§ 2 obchodního zákoníku.
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uvedená v § 8a odst. 1 písm. b) zaregistrovaná v seznamu podle § 4 odst. 4; seznam vede
komora.
(3) Daňové poradenství se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem
nebo hostujícím daňovým poradcem a klientem. Za poskytnutí daňového poradenství náleží
daňovému poradci nebo hostujícímu daňovému poradci odměna, jejíž výši si obě smluvní strany
dohodnou. Dohoda, kterou je odměna za poskytnutí daňového poradenství sjednána jako podíl
na docíleném snížení daně, daňové úspoře nebo daňové úlevě, popřípadě jako podíl na
ukazatelích výsledku činnosti, nebo je sjednána formou věcného plnění, je neplatná.
(4) Činí-li daňový poradce nebo hostující daňový poradce právní úkony jménem klienta, má
postavení zástupce podle zvláštních předpisů.3
(5) Daňový poradce může též vykonávat funkci insolvenčního správce, předběžného
insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce
a zvláštního insolvenčního správce podle zvláštního právního předpisu3a)".
(6) Daňové poradenství mohou na základě smlouvy uzavřené mezi jimi a klientem vykonávat
také obchodní společnosti nebo družstva, která daňové poradenství vykonávají pomocí daňových
poradců, a která mají tuto činnost jako předmět podnikání zapsánu do obchodního rejstříku podle
zvláštního předpisu4a). Na poskytování daňového poradenství právnickými osobami podle tohoto
ustanovení se přiměřeně použijí ustanovení tohoto zákona pro poskytování daňového
poradenství daňovými poradci a stanovy komory.
(7) Právnická osoba poskytující daňové poradenství podle odstavce 6 má při správě daní
procesní postavení jako daňový poradce.
§4
Oprávnění k výkonu daňového poradenství
(1) Právo vykonávat daňové poradenství nabývá fyzická osoba dnem zápisu nebo registrace
do seznamu. K tomuto dni se vydá daňovému poradci osvědčení o zápisu do seznamu nebo
hostujícímu daňovému poradci osvědčení o registraci v seznamu (dále jen "osvědčení").
(2) Fyzickou osobu, pokud není zapsána podle odstavce 3 nebo zaregistrována podle
odstavce 4, je komora povinna zapsat do seznamu po složení kvalifikační zkoušky nejpozději
však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž fyzická osoba zkoušku složila.
(3) Do seznamu komora zapíše také
a) občana jiného státu než členského státu Evropské unie, pokud splňuje podmínky stanovené
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a prokáže, že je oprávněn
poskytovat daňové poradenství ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní
smlouvu, která ji zavazuje zajistit daňovým poradcům tohoto státu přístup k poskytování
daňového poradenství, a
b) usazeného daňového poradce za podmínek stanovených v § 8b.

3

Např. § 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

3a

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

4a)

Obchodní zákoník.
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(4) Do seznamu komora zaregistruje hostujícího daňového poradce za podmínek
stanovených v § 8c.
(5) Právo vykonávat daňové poradenství daňový poradce nebo hostující daňový poradce
pozbývá
a) dnem, ke kterému je daňový poradce nebo hostující daňový poradce ze seznamu vyškrtnut,
b) dnem, ke kterému je daňovému poradci nebo hostujícímu daňovému poradci výkon daňového
poradenství pozastaven,
nejdříve však dnem, kdy bylo daňovému poradci nebo hostujícímu daňovému poradci doručeno
rozhodnutí podle písmene a) nebo b).
§5
Kvalifikační zkouška a rozdílová zkouška
(1) Kvalifikační zkoušku nebo její část je oprávněna skládat fyzická osoba podle § 4 odst. 2,
která
a) má plnou způsobilost k právním úkonům,
b) je bezúhonná,
c) nevykonává zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští
podnikání,
d) nemá pracovně právní, služební nebo jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu nebo orgánu
územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní,
e) získala vysokoškolské vzdělání nejméně v rámci akreditovaného bakalářského studijního
programu,3b)
f) nebyla v posledních pěti letech před podáním žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky nebo
její části vyškrtnuta ze seznamu daňových poradců disciplinárním opatřením podle § 12 odst.
1 písm. d).
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen
a) pro trestný čin související s předmětem daňového poradenství,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze daňového poradenství
a osobě, která se tohoto činu dopustila, je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného
činu při výkonu daňového poradenství.
(3) Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Komora vyžádá podle zvláštního právního
předpisu3c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(4) Kvalifikační zkouška se skládá z dílčích částí. V žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky
nebo její části se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, nebylo-li přiděleno,
datum narození, bydliště a vlastnoruční podpis žadatele. K žádosti o vykonání kvalifikační
zkoušky nebo její části se připojí kopie dokladů prokazujících splnění podmínek uvedených
3b §

46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

3c Zákon

č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Komora daňových poradců ČR

strana 6

Základní informace

leden 2020

v odstavci 1 písm. e) a čestné prohlášení prokazující splnění podmínek uvedených v odstavci 1
písm. c) a d). O výpis z evidence Rejstříku trestů žádá komora. Náklady na získání tohoto výpisu
nese v uvedeném případě komora. K žádosti není třeba poskytovat informace podle tohoto
odstavce v případě, že komora tyto informace má a zároveň nedošlo k jejich změně.
(5) Komora po posouzení žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části
a)

žádost o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části zamítne, pokud žadatel nesplňuje
podmínky uvedené v odstavci 1; písemné vyhotovení rozhodnutí žádosti musí být
odůvodněno, musí obsahovat poučení o právu podat opravný prostředek a musí být žadateli
doručeno do vlastních rukou, nebo

b)

uvědomí žadatele písemně nejméně 30 dnů předem o místu a čase konání kvalifikační
zkoušky nebo její části.

(6) Kvalifikační zkouška nebo její část se koná před zkušební komisí. Zkušební komise je
složena z poloviny ze zástupců státních finančních orgánů jmenovaných ministerstvem financí
České republiky (dále jen "ministerstvo") a z poloviny zejména daňových poradců a dalších
odborníků z ekonomické, daňové či právní teorie a praxe jmenovaných komorou. Předseda
zkušební komise je vždy zástupce státních finančních orgánů jmenovaných ministerstvem.
Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
(7) Obsah kvalifikační zkoušky nebo její části, jakož i složení zkušební komise, musí odpovídat
účelu zkoušky, kterým je zjistit úroveň znalostí žadatele, potřebných k výkonu daňového
poradenství, zejména úroveň znalostí z oboru finančního, správního, občanského a obchodního
práva, financí a ekonomiky a účetnictví. Kvalifikační zkouška nebo její část se koná v jazyce
českém.
(8) O výsledku kvalifikační zkoušky nebo její části rozhoduje zkušební komise hlasováním.
Žadatel složí kvalifikační zkoušku nebo její část, hlasuje-li pro to nadpoloviční většina přítomných
členů zkušební komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
(9) Za vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části se platí poplatek, který je příjmem komory.
Poplatek je splatný nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části.
Nezaplatí-li žadatel poplatek ve lhůtě splatnosti, kvalifikační zkoušku nebo její část v tomto
termínu nekoná.
(10) Podrobnosti o obsahu a průběhu kvalifikační zkoušky nebo její části, vyhlášení výsledku
a jeho doručení upraví komora ve zkušebním řádu. Ve zkušebním řádu se stanoví rovněž výše
poplatku za vykonání kvalifikační zkoušky.
(11) Rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části, je
komora povinna vydat nejpozději do 20 dnů počítaných od konce měsíce, v němž bylo řízení
ve věci kvalifikační zkoušky nebo její části zahájeno. Kvalifikační zkoušku nebo její část ukončí
zkušební komise nejpozději do 8 měsíců počítaných od konce měsíce, v němž bylo řízení ve věci
kvalifikační zkoušky nebo její části zahájeno. Do uvedených lhůt se nezapočítává doba, po kterou
je žádost o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části vrácena k doplnění. Platnost složené
části kvalifikační zkoušky lze do celkového hodnocení kvalifikační zkoušky započítat, pokud od
jejího složení neuplynulo více než 24 měsíců. Kvalifikační zkouška je složena, pokud jsou složeny
všechny její dílčí části. Ústní část zkoušky se koná po složení písemné části zkoušky.
(12) Pokud žadatel kvalifikační zkoušku nebo její část nesloží, může ji konat znovu, nejdříve
však po 3 měsících od posledního dne kalendářního měsíce, v němž zkušební komise rozhodla
o výsledku. K žádosti o opakování kvalifikační zkoušky nebo její části uvede žadatel pouze jméno,
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popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a datum ukončení předchozí kvalifikační zkoušky nebo
její části; další údaje upravené v odstavci 3 se v žádosti uvedou jen tehdy, došlo-li oproti předchozí
žádosti k jejich změně. Jinak se použijí ustanovení předchozích odstavců o řízení ve věci
kvalifikační zkoušky nebo její části.
(13) Náklady řízení ve věci kvalifikační zkoušky nebo její části, které vznikly komoře, hradí
komora, náklady vzniklé žadateli hradí žadatel.
(14) Ustanovení odstavců 1 až 13 se přiměřeně použijí také na rozdílovou zkoušku3d).
§6
Práva a povinnosti daňového poradce
(1) Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta.
Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a
uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Je přitom
vázán pouze zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy
klienta.
(2) Daňový poradce je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí daňového
poradenství. Daňový poradce, který v posledních třech letech před zahájením řízení ve věci
kvalifikační zkoušky nebo její části byl pracovníkem státního orgánu nebo orgánu územní
samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní, nesmí po dobu tří
let od vydání osvědčení uzavřít smlouvu o poskytnutí daňového poradenství s klientem, o jehož
záležitostech jako pracovník uvedeného státního orgánu nebo orgánu územní samosprávy
rozhodoval nebo jehož záležitosti projednával.
(3) Daňový poradce je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytnutí daňového
poradenství, dojde-li k narušení důvěry mezi ním a klientem, neposkytuje-li klient potřebnou
součinnost nebo nesložil-li klient bez závažného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za
poskytnutí daňového poradenství. Daňový poradce je povinen do patnácti dnů ode dne, kdy
oznámil klientovi odstoupení od smlouvy o poskytnutí daňového poradenství
a) učinit všechny neodkladné úkony, pokud klient neučinil jiné opatření,
b) zúčtovat s klientem zálohu na odměnu a výdaje, pokud ji klient zaplatil.
(4) Daňový poradce má právo, aby mu klient ve smluvených lhůtách zaplatil
a) přiměřenou zálohu na odměnu a výdaje,
b) smluvenou výši odměny za poskytnutí daňového poradenství nebo její odpovídající část,
pokud daňový poradce odstoupil od smlouvy za podmínek upravených v odstavci 3 nebo
pokud od smlouvy o poskytnutí daňového poradenství odstoupil klient,
c) výdaje účelně vynaložené při poskytování daňového poradenství nebo v souvislosti s ním.
(5) Daňovému poradci, který byl správcem daně podle daňového řádu3e) ustanoven
zástupcem, náleží za dobu výkonu této funkce náhrada ušlého výdělku odpovídající násobku
prokazatelně vynaložených hodin a obvyklé ceny služby poskytované daňovým poradcem
stanovené hodinovou sazbou a náhrada účelně vynaložených výdajů.

3d

§ 10 zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

3e

) § 26 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
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(6) Daňoví poradci mohou vykonávat daňové poradenství též společně. Právní vztahy
vyplývající ze společného výkonu daňového poradenství si daňoví poradci upraví písemnou
smlouvou. Při společném výkonu daňového poradenství však klientům odpovídá každý daňový
poradce samostatně; jde-li o společného klienta a není-li dohodnuto jinak, odpovídají daňoví
poradci tomuto klientovi společně a nerozdílně.
(7) Daňový poradce se při poskytování daňového poradenství podle smlouvy může dát
zastoupit jiným daňovým poradcem. Při jednotlivých úkonech může daňového poradce zastoupit
i jeho pracovník. Zastoupení v těchto případech není možné, pokud klient se zastoupením vyjádří
nesouhlas.
(8) Daňový poradce odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového
poradenství vznikla, pokud ji způsobil daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Daňový
poradce se odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.
(9) Daňový poradce, jeho pracovník nebo zástupce, jakož i osoba, která pozbyla oprávnění k
výkonu daňového poradenství, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Této povinnosti, a to i pro
účely trestního řízení, je může zprostit pouze klient svým prohlášením, avšak i v tomto případě je
daňový poradce nebo jeho zástupce povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu klienta.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit
spáchání trestného činu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči
příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí.
(10) Daňový poradce je dále povinen
a) před zahájením výkonu daňového poradenství uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství, a být takto
pojištěn po celou dobu, po kterou vykonává daňové poradenství,
b) umístit osvědčení nebo jeho úředně ověřený opis či kopii na viditelném místě ve své kanceláři
nebo v pobočce své kanceláře anebo osvědčení na požádání klienta předložit,
c) ke dni, k němuž byl daňový poradce vyškrtnut ze seznamu nebo k němuž mu byl pozastaven
výkon daňového poradenství, odevzdat osvědčení komoře,
d) uvádět název, pod nímž vykonává daňové poradenství, evidenční číslo osvědčení a své sídlo
na všech písemnostech, jimiž činí úkony při výkonu daňového poradenství nebo v souvislosti
s ním,
e) neprodleně oznámit komoře zejména sídlo kanceláře a jejích poboček, den zahájení výkonu
daňového poradenství, uzavření smlouvy o společném výkonu daňového poradenství,
skutečnosti rozhodné pro pozastavení výkonu daňového poradenství nebo pro vyškrtnutí
daňového poradce ze seznamu, jakož i další změny v údajích uvedených daňovým poradcem
v žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části nebo uvedených v seznamu,
f) platit komoře členský příspěvek, a to ve výši a lhůtě stanovené ve stanovách komory,
dodržovat stanovy komory a jiné řády vydané komorou.
(11) Název, pod nímž daňový poradce vykonává daňové poradenství, tvoří jméno a příjmení,
popřípadě vysokoškolský titul a vědecká hodnost, jakož i slova "daňový poradce". Odkazy na
bývalou úřední, vědeckopedagogickou a obdobnou funkci, hodnost nebo činnost nelze v tomto
názvu používat.
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(12) Sídlem daňového poradce je místo, v němž má daňový poradce kancelář. Nemá-li
daňový poradce kancelář mimo byt, v němž trvale bydlí, považuje se za kancelář tento byt.
Daňový poradce nebo daňoví poradci, kteří vykonávají daňové poradenství společně, mohou mít
jen jedno sídlo. Pobočkou kanceláře je místnost mimo sídlo daňového poradce, v níž daňový
poradce rovněž vykonává daňové poradenství.
(13) Ustanovení odstavců 1 až 8 a odstavce 9 písm. a) se též vztahují na hostujícího
daňového poradce.

Výňatek ze zkušebního řádu
Zkušební řád vydala Komora po dohodě s Ministerstvem financí. Aktuální znění zkušebního řádu
nabylo účinnosti dne 1. 2. 2014 a v plném znění je k dispozici na internetových stránkách
www.kdpcr.cz.
§1
Účel zkoušky
Účelem kvalifikační zkoušky a rozdílové zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné
znalosti a způsobilost vykonávat samostatně povolání daňového poradce.

§2
Přihláška ke kvalifikační zkoušce a rozdílové zkoušce
(1) Žadatel o vykonání kvalifikační zkoušky nebo její části doručí Komoře písemnou žádost,
ke které připojí přílohy dle § 5 odst. 4 zákona. Žadatel vyznačí v žádosti části kvalifikační zkoušky,
o jejichž složení žádá v daném zkušebním období.
(2) Žadatel, který obdržel rozhodnutí Komory o uznání odborné kvalifikace s podmínkou
vykonání rozdílové zkoušky, následně doručí Komoře žádost o vykonání rozdílové zkoušky nebo
její části. Tiskopisy žádosti lze vyžádat v kanceláři Komory.
(3) Nesplňuje-li předložená žádost předepsané náležitosti, vyzve Komora žadatele
k doplnění (§ 5, odst. 4 zákona), poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích
neodstranění nedostatků žádosti v této lhůtě.
(4) Dnem doručení žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich
částí Komoře je zahájeno řízení ve věci kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí,
o této skutečnosti Komora žadatele písemně vyrozumí.

§3
Termíny zkoušek
(1) Kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky a jejich části jsou organizovány zpravidla
ve dvou zkušebních obdobích ročně.
a) Žadatelé o kvalifikační zkoušku, rozdílovou zkoušku nebo jejich části, jejichž úplná žádost byla
přijata Komorou
- od 1. 8. do 31. 1., vykonají zkoušku nebo její část nejpozději do 30. 4.;
- od 1. 2. do 31. 7., vykonají zkoušku nebo její část nejpozději do 31. 10.
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b) Komora může ve výjimečných případech a na základě písemné řádně zdůvodněné žádosti
rozhodnout o zařazení žadatele o vykonání kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich
částí, který podal přihlášku později, do nejbližšího termínu zkoušky.
c) Prezidium určí konkrétní data písemných částí zkoušek a termíny ústní části zkoušek
nejpozději do 31. 7. běžného roku na další kalendářní rok.
(2) Žadatel je o místu, termínu a čase konání každé části zkoušky uvědomen písemně
nejméně 30 dnů předem.
(3) Nedostaví-li se žadatel ke zkoušce nebo její části ve stanoveném termínu, nebo zkoušku
nebo její část nekoná z důvodu neuhrazení poplatku podle § 11, Komora ukončí řízení ve věci
zkoušky nebo její části. Žadatel, který se ze závažných a zřetele hodných důvodů řádně a
prokazatelně omluví za neúčast na zkoušce nebo její části do pěti kalendářních dnů
po stanoveném datu zkoušky nebo její části, má nárok na vrácení uhrazeného poplatku
za zkoušku, pokud v daném zkušebním období nekonal žádnou z částí zkoušky. Neomluvená
neúčast u kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí je posuzována jako vykonání
kvalifikační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo jejich částí s výsledkem "neprospěl". O tom
a o důvodnosti omluvy rozhoduje zkušební komise (dále jen "komise"), sestavená pro tento účel.

Žádost o vykonání kvalifikační zkoušky
K přihlášení na kvalifikační zkoušku je nezbytné doručit vyplněný formulář přihlášky Komoře
včetně přílohy, kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání (u opakovaného podání
přihlášky není nutné znovu dokládat kopii diplomu), jedním z následujících způsobů:
1. s vlastnoručním podpisem v originále poštou na adresu: Komora daňových poradců ČR,
Kozí 4, 602 00 Brno;
2. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu: kdp@kdpcr.cz;
3. z datové schránky fyzické osoby, která se ke zkoušce hlásí, do datové schránky Komory
daňových poradců ČR, ID: ng6adi3
4. s vlastnoručním podpisem osobně v pracovní dny na adresu: Komora daňových poradců
ČR, Kozí 4, Brno.
Pro přihlášení uchazeče ke zkoušce Komora upřednostňuje interaktivní formulář žádosti
o vykonání kvalifikační zkoušky, který je umístěn na veřejném webu Komory www.kdpcr.cz .

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky
Komora potvrdí písemně elektronickou cestou přijetí žádosti o vykonání kvalifikační zkoušky
a zašle uchazeči výzvu k úhradě poplatku.

Obsah kvalifikační zkoušky na daňového poradce
Kvalifikační zkouška se skládá ze dvou písemných částí a ústní části.
Každá dílčí písemná část kvalifikační zkoušky obsahujte 3-4 samostatné praktické příklady
a teoretický test. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky musí žadatel dosáhnout
minimálně 50 % možných bodů z každého praktického příkladu a 50 % možných bodů
teoretického testu. Na vypracování písemné práce má žadatel v jednom dni maximálně 5 hodin.
Obsahová náplň zkoušek - zkušební okruhy: daň z přidané hodnoty; spotřební a ekologické
daně; daň z příjmů fyzických osob; daň z příjmů právnických osob; daň z nabytí nemovitých věcí,
daň z nemovitých věcí a poplatky; daňový řád; sociální a zdravotní pojištění; účetnictví; obchodní
Komora daňových poradců ČR
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zákoník; občanský zákoník, živnostenský zákon; zákon celní a devizový, profesní a související
předpisy, daňový systém ČR, pojmy a definice, zákon o obchodních korporacích, obecné principy
mezinárodního zdanění.
Obsahové zaměření jednotlivých dílčích písemných částí stanovuje Prezidium Komory
a pro rok 2020 bylo stanoveno následovně:
Praktické příklady z oblasti: DPFO, DPPO, účetnictví, daňového řádu,
profesních a souvisejících předpisů.

1. část písemné
zkoušky

1. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.
Praktické příklady z oblastí: DPH, spotřební a ekologické daně, daně
silniční, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí,
daňového řádu, profesních a souvisejících předpisů.

2. část písemné
zkoušky

2. část teoretického testu z těchto a odpovídajících oblastí.

Informace o rozšíření zkušebních okruhů
Zařazení tematického okruhu „profesní a související předpisy“ do obsahového zaměření
kvalifikačních zkoušek od jara 2016 schválilo Prezidium Komory. V praxi to znamená, že uchazeči
o vykonání kvalifikační zkoušky musí být nejen podrobně seznámeni s předpisy profese, do které
chtějí vstoupit, tedy zejména právy a povinnostmi daňového poradce podle zákona č. 523/1992
Sb., Stanov KDP ČR, Disciplinárního řádu KDP ČR a Etického kodexu KDP ČR, zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ale také problematikou boje proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a trestněprávní roviny daňového poradenství (tzn. zákonem č. 523/1992 Sb., o
daňovém poradenství a Komoře daňových poradců a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, vybranými ustanovení trestněprávních
předpisů). Téma je zkoušeno jak v dílčích písemných částech, tak u ústní části kvalifikačních
zkoušek. Komora o toto téma rozšířila nabídku vzdělávacích akcí ke kvalifikačním zkouškám.
Pro kvalifikační zkoušky konané od roku 2019 schválilo Prezidium v rámci zkušebního
okruhu profesních a souvisejících otázek rozšíření o vybraná ustanovení Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Termíny kvalifikačních zkoušek pro rok 2020
Termíny pro přijímání přihlášek jsou dány zkušebním řádem, termíny konání dílčích částí
kvalifikačních zkoušek schvaluje Prezidium Komory. Pro rok 2020 jsou stanoveny tyto termíny:
Přijímání přihlášek

První písemná
část zkoušky

Druhá písemná
část zkoušky

Ústní část zkoušky

1. 8. 2019 - 31. 1. 2020

7. 4. 2020

8. 4. 2020

29. - 30. 4. 2020

1. 2. - 31. 7. 2020

13. 10. 2020

14. 10. 2020

29. - 30. 10. 2020

Průběh dílčích částí zkoušky
V průběhu písemné části zkoušky může žadatel použít jako pomůcky sbírky právních a jiných
předpisů, sbírky soudních nebo jiných rozhodnutí, časopiseckou a knižní literaturu. Není
možné použít prostředky výpočetní techniky kromě kalkulátoru a rovněž není možné použít
komunikační techniku zejména mobilní telefon.
Komora daňových poradců ČR
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K ústní části zkoušky může žadatel postoupit pouze s platnými oběma dílčími písemnými
částmi, přičemž každá úspěšně složená písemná část zkoušky má platnost 24 měsíců. Ústní
část kvalifikační zkoušky je zaměřena na nedostatky v písemných částech, platné právní normy
o daních, orientačně na další právní normy, související s daněmi. Jako doplňující je možné položit
otázky týkající se dříve platných daňových předpisů, pokud podle nich lze ještě postupovat. Ústní
část zkoušky bude trvat celkem cca 45 minut. Žadatel, který neúspěšně absolvuje ústní část,
může tuto část opakovat, pokud má k datu jejího opakování platné všechny písemné části
zkoušky.

Poplatek za vykonání kvalifikační zkoušky
Poplatek za kvalifikační zkoušku nebo její části, konané v jednom zkušebním období, se dle
zkušebního řádu stanoví ve výši 7.000 Kč a je splatný nejpozději 20 dnů před konáním
kvalifikační zkoušky nebo její části.
Poplatek se hradí na účet Komory u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú. 2107491443/2700. Variabilním symbolem je číslo výzvy k úhradě platby za zkoušku.
Výzva k úhradě je zaslána žadatelům spolu s potvrzením o evidenci přihlášky.
Žadatel se může hlásit na všechny části zkoušky v jednom zkušebním období a v tom případě
zaplatí poplatek 7.000 Kč za celou zkoušku. Pokud se rozhodne rozložit si jednotlivé části
zkoušky do různých zkušebních období, nebo bude některou z neúspěšně absolvovaných částí
opakovat v některém následujícím zkušebním období, zaplatí za každé zkušební období částku
7.000 Kč.

Právní stav kvalifikační zkoušky
Prezidium KDP ČR stanovilo právní stav pro podzimní termíny kvalifikačních zkoušek 2020:
- písemné dílčí části kvalifikační zkoušky v termínech 7. -8. 4. 2020 budou k právnímu stavu
účinnému k 1. 1. 2020,
- ústní část bude k účinnému právnímu stavu v době konání zkoušky.

Místo konání kvalifikační zkoušky
Tradičním místem konání písemných částí kvalifikační zkoušky je kongresová hala A, B, C
hotelu Voroněž, Křížkovského 47, Brno. Hotel se nachází v blízkosti areálu BVV, což umožňuje
účastníkům zkoušek v okolí pohodlně zaparkovat. V termínech, kdy kapacita kongresového sálu
nepostačuje pro všechny přihlášené uchazeče, probíhá kvalifikační zkouška paralelně také
v konferenčním sále D hotelu Voroněž.
Školní uspořádání v kongresové hale i konferenčním sále je rozmístěno tak, aby žadatelé mohli
v průběhu písemné části zkoušky opustit zkušební místnost a opět se do ní vrátit, aniž by rušili
ostatní účastníky. V sále jsou k dispozici nápojové automaty. Své pracovní místo v kongresovém
sále A, B, C nebo v konferenčním sále D si uchazeč vylosuje v den zkoušky na prezenci.
Ústní část kvalifikační zkoušky se zpravidla koná v sídle Komory, Kozí 4, Brno. I zde je zajištěno
drobné občerstvení pro účastníky zkoušky. Rozdělení žadatelů o vykonání zkoušky
do jednotlivých zkušebních místností je v den zkoušky vyvěšeno v přízemí budovy.
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Vzájemné uznávání části profesní zkoušky auditora a daňového
poradce
Ze strany Komory je po žadatelích o osvobození od části kvalifikační zkoušky - auditorech
vyžadováno,
aby
zaslali
svoji
žádost
o
uznání
části
zkoušky na daňového
poradce na předepsaném formuláři (viz www.kdpcr.cz) spolu s žádostí o vykonání kvalifikační
zkoušky a následujícími informacemi a doklady:
- jméno, příjmení, datum narození,
- doložení kopie osvědčení auditora (nemusí být ověřená).
V případě kladného posouzení neobsahuje dílčí písemná část zkoušky na daňového poradce
praktický příklad z oblasti účetnictví, teoretický test neobsahuje účetní otázky. V důsledku
zkrácení obsahu se zkracuje i doba dílčí částí písemné zkoušky z pěti na tři a půl hodiny. Otázky
z účetnictví nejsou uchazeči kladeny ani při ústní části zkoušky. Informace v kanceláři Komory
podává Šárka Lásková, tel.: +420 542 422 313.

Výsledky zkoušek
Z důvodu zabezpečení a personifikace naleznou uchazeči výsledek svých kvalifikačních zkoušek
na interním webu, kam mají přístup pod svým přihlášením.
Uchazeč zde nalezne informace jak ke stavu své aktuální přihlášky ke zkoušce, tak např. k platbě
poplatku. Pokud uchazeč uhradil poplatek a ve svém osobním profilu k aktuálnímu termínu
kvalifikační zkoušky tuto úhradu nemá zobrazenu, pak je možné kontaktovat v kanceláři
Komory Ing. Petru Vítkovou, tel.: +420 542 422 318 nebo e-mail: vitkova@kdpcr.cz. U prezence
kvalifikační zkoušky nemohou být řešeny nesrovnalosti s úhradou poplatku!
Uchazeči ve svém osobním nastavení mají po kvalifikační zkoušce přístup k zadání
a vzorovému řešení dílčí písemné části kvalifikační zkoušky, které se účastnili, k celkovému
a k vlastnímu dosaženému bodovému hodnocení jednotlivých příkladů a testů dílčí části
a současně i ke svému celkovému výsledku této dílčí části.
Uchazeči, kteří neuspějí u dílčí písemné části zkoušky a jejich bodové hodnocení u jednoho či
maximálně dvou příkladů je na samé hranici úspěšnosti (uchazeči chybí v písemné práci
maximálně tři body), mohou požádat zkušební komisi o přezkoumání hodnocení písemné
práce v dané části. Žádost zašle uchazeč na adresu Komory. Prezidium KDP ČR stanovilo pro
přijímání žádostí o přezkoumání hodnocení písemné práce lhůtu 15 dnů po zveřejnění výsledků
zkoušky v uzavřené oblasti na webových stránkách Komory.
Pokud je uchazeč přihlášen k ústní části kvalifikační zkoušky a současně má platné obě dílčí
písemné části zkoušky, pak se mu v jeho osobním profilu zobrazí také termín, místo a čas konání
ústní části.
Organizace kvalifikačních zkoušek:

Evidence přihlášek ke kvalifikační zkoušce:

Šárka Lásková

Alena Štrosová

Telefon:

542 422 313

Telefon:

542 422 323

E-mail:

laskova@kdpcr.cz

Email:

strosova@kdpcr.cz
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Příprava ke zkouškám
Uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce dle zákona 523/92 Sb., nabízí Komora
přípravné kurzy zaměřené na oblast zdaňování a účetnictví.
I přes svoje původní zaměření na konečnou přípravu ke kvalifikační zkoušce, jsou kurzy 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.
Přípravné kurzy nejsou určeny pro začátečníky.
Dalším vzdělávacím projektem Komory je Daňová abeceda, které byla udělena akreditace
MŠMT. Zahrnuje komplexní výuku v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví,
správy daní a poplatků a souvisejících předpisů. Účastníci, kteří absolvují celý výukový program
a v závěru úspěšně složí odborný test znalostí, obdrží osvědčení o absolvování tohoto
komplexního vzdělávacího programu.
Daňová abeceda je určena spolupracovníkům a zaměstnancům daňových, auditorských a
právních kanceláří, účetním a ekonomům a také všem, kteří se profesně pohybují v oblasti
problematiky zdaňování.
Daňová abeceda je ve středním a delším časovém horizontu i vhodnou přípravou ke kvalifikačním
zkouškám na daňového poradce. Je vhodným základem před absolvováním přípravných kurzů.

Přípravné kurzy – I. čtvrtletí 2020
Kurzy pro veřejnost se konají dvakrát ročně v Brně a v Praze, vždy před kvalifikační zkouškou.
Lektoři na kurzech Komory jsou z řad daňových poradců a pracovníků státních finančních orgánů.
Přihlášky na vzdělávací akce jsou přijímány pouze prostřednictvím e-shopu na www.kdpcr.cz;
pokud organizátor neurčí jinak.
Typy kurzů:









Účetnictví - 5-ti denní kurz spojující teorii s praktickou aplikací a použitím v konkrétních
praktických příkladech.
Malé daně - 3 denní kurz s prodlouženou výukou u ekologické daně a daně z nabytí
nemovitých věcí, dále daň z věcí nemovitých, silniční, ekogická a spotřební, …
Výuka teorie - 5-ti denní kurz s prodlouženou výukou daní z příjmů zaměřující se na výklad
a rozbory daňových zákonů, zejména daň z příjmů a daně z přidané hodnoty.
Daňový řád - 2 dny základního průřezu s důrazem na významná témata nebo 3 dny
komplexního výkladu a aplikace tohoto zákona.
Praktické procvičování příkladů - kurz není určen pro začátečníky, u účastníků se
předpokládá znalost daňového práva potřebná k počítání příkladů. Slouží především jako
příprava na písemnou část kvalifikační zkoušky.
Příklady ze zkoušek - simulace - obsahem tohoto kurzu je počítání konkrétních příkladů z
posledního termínu zkoušek - prezentují komisaři kvalifikačních zkoušek.

Pokud uvažujete o komplexní přípravě na zkoušku, doporučujeme využít zvýhodněné nabídky
kurzů KOMPLET v Praze a Brně.
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LEGENDA I. čtvrtletí 2020
DEN

DATUM

úterý

14.1.2020

středa

15.1.2020

úterý

21.1.2020

pondělí
úterý
středa

10.2.2020
11.2.2020
12.2.2020

čtvrtek
pátek

13.2.2020
14.2.2020

sobota

15.2.2020

úterý
středa
čtvrtek
pátek

18.2.2020
19.2. 2020
21.2. 2020
21.2. 2020

sobota

22.2. 2020

úterý
středa
čtvrtek
pátek

3.3. 2020
4.3. 2020
5.3. 2020
6.3. 2020

sobota

7.3. 2020

neděle

8.3. 2020

pondělí

9.3. 2020

úterý
středa
čtvrtek

10.3. 2020
11.3. 2020
12.3. 2020

pátek
sobota
neděle

13. 2020
14.3. 2020
15.3. 2020

pondělí

16.3. 2020

úterý
středa

17.3.2020
18.3.2020

čtvrtek

19.3.2020

sobota

23.5.2020

Komora daňových poradců ČR

MÍSTO

KURZ
Novela DPH – 410501 / Pantůček

Praha

Novela DPFO – 410502 / Rylová
Novela DPPO – 410503 / Pilařová

Praha

Malé daně
410101

Praha

Daňový řád
410102

Praha

Účetnictví
410103

Brno

Teorie daň z příjmů
410110

Brno

Teorie DPH
410111

Brno

Daňový řád
410112

Brno

Příklady DPH
410113

Brno

Příklady daň z příjmů
410114

Praha

Teorie DPH
410120

Praha

Teorie daň z příjmů
410121

Praha

Příklady daň z příjmů
410122

Praha

Příklady DPH
410123

Praha

Mimořádný kurz – Příklady z jarních zkoušek
2020 – simulace - 410402
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Publikace KDP ČR
"Sborník příkladů 2020"

Publikace je určena především těm, kteří se připravují na kvalifikační zkoušku na daňového
poradce. Obsahuje příklady včetně řešení z termínů kvalifikačních zkoušek na daňového
poradce, které proběhly v roce 2019 a další příklady na procvičování k právnímu stavu 1. 1. 2020.
Publikace
obsahuje
také
případové
studie
k daňovému
řádu
a
profesním
a souvisejícím předpisům.
Cena publikace je 490 Kč vč. DPH. Publikace bude vydána na přelomu února a března 2020.
"Daňové zákony a účetnictví"

Publikace je určena daňovým poradcům a dále jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám
na daňového poradce. Aktuální publikace je sestavena k právnímu stavu 31. 12. 2019
s paralelním vyznačením změn účinných po tomto datu. Obsahem publikace jsou úplná znění
daňových zákonů, daňového řádu a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky,
úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, české účetní standardy, vybrané pokyny
Ministerstva financí ČR a profesní a související předpisy.
Cena publikace je 590 Kč vč. DPH. Obdobná publikace bude vydána k právnímu stavu
30. 6. 2020.
„Bulletin KDP ČR“

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence
vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou
Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více
do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní
problematiky.
Cena ročního předplatného je 1.035 Kč vč. DPH.
Publikace a časopis lze objednat v e-shopu na www.kdpcr.cz v oddělení Publikace.
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Kontakty

Kancelář:
Kozí 4, 602 00 Brno
5., 6. patro
Tel

+ 420 542 422 311

http://www.kdpcr.cz
Poštovní adresa:
Komora daňových poradců ČR
Kozí 26/4, 602 00 Brno
E-mail: kdp@kdpcr.cz

Datová schránka:
ID datové schránky KDP ČR je: ng6adi3

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú. 2107491443/2700
IČO 44995059 DIČ CZ44995059
Připojte se k nám:

Komora daňových poradců ČR

strana 18

Základní informace

leden 2020

Obsah
Základní informace o daňovém poradenství............................................................................... 1
Vize Komory .............................................................................................................................. 1
Poslání Komory ......................................................................................................................... 1
Motto.......................................................................................................................................... 1
Seznam poradců ........................................................................................................................ 2
Podmínky zápisu, registrace, evidence v seznamu poradců ...................................................... 2
Asistent daňového poradce ........................................................................................................ 2
Kvalifikační zkoušky ................................................................................................................... 3
Výňatek ze zákona č. 523/1992 Sb., .......................................................................................... 4
Výňatek ze zkušebního řádu .....................................................................................................10
Žádost o vykonání kvalifikační zkoušky.....................................................................................11
Přijetí žádosti o vykonání zkoušky ............................................................................................11
Obsah kvalifikační zkoušky na daňového poradce ....................................................................11
Informace o rozšíření zkušebních okruhů .................................................................................12
Termíny kvalifikačních zkoušek pro rok 2020 ............................................................................12
Průběh dílčích částí zkoušky .....................................................................................................12
Poplatek za vykonání kvalifikační zkoušky ................................................................................13
Právní stav kvalifikační zkoušky ................................................................................................13
Místo konání kvalifikační zkoušky .............................................................................................13
Vzájemné uznávání části profesní zkoušky auditora a daňového poradce ................................14
Výsledky zkoušek .....................................................................................................................14
Příprava ke zkouškám ..............................................................................................................15
Přípravné kurzy – I. čtvrtletí 2020 ..............................................................................................15
Publikace KDP ČR ....................................................................................................................17
Kontakty....................................................................................................................................18
Obsah .......................................................................................................................................19

Komora daňových poradců ČR

strana 19

Základní informace

leden 2020

Poznámky

Komora daňových poradců ČR

strana 20

