
 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 
 
chtěl bych Vám tímto nabídnout účast na komplexním a dlouhodobém cyklu seminářů „Daňová 
sebeobrana“.  Jde už o třináctý ročník a jde o tradiční a prověřenou formu vzdělávání. Je ušita na míru 
pro daňové poradce, přizpůsobena rytmu jejich práce. Daňový řád už není „nový“ – po jedenácti letech 
máme řadu novelizací a další velká novelizace platí od 1. 1. 2021. Máme i stále novou judikaturu 
(a to prakticky každý den), a hlavně máme zkušenosti – obojí často velmi zásadní i šílené… 
 
Co je cílem? Seznámit účastníky ve dvanácti lekcích podrobně s kompletní právní úpravou zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, včetně navazujících novelizovaných předpisů (zákon o FS, další daňové 
zákony) a prováděcích vyhlášek. Cílem kurzu je dát pevné základy správy daní, vypěstovat základní 
schopnost rozpoznat problém a správně reagovat v komunikaci se správcem daně. Nejvíce chyb 
(a nenapravitelných) se dělá právě v prvních okamžicích komunikace se správcem daně! 
 
Pro koho? Především pro daňové poradce. Klidně také pro asistenty nebo zaměstnance, zejm. pokud se 
věnují komunikaci se správcem daně. Velmi vhodný je kurz i pro advokáty, auditory, realitní makléře 
a podobné ekonomické profese, zejm. vyspělejší účetní kanceláře.   
 
Jak?  Kurz poklidně a podrobně vysvětlí teorii (text platné právní úpravy) s důrazem na obecná ustanovení 
a nejčastěji používané postupy a procesy. Je doplněn aktuální a zásadní novou i starší použitelnou 
judikaturou. Zejména je pak ponechán zásadní prostor na dotazy a problémy posluchačů.  
 
Kurz klade důraz na praxi – posílen je prostor na zásadní a zcela nejvíce zanedbávaná témata – Ústní 
jednání a protokol (nejčastější chyby), Výslech svědka (kladení otázek), Lhůty (počítání a plánování), 
Nahlížení do spisů (a nejčastější způsoby, jakými správce daně manipuluje s obsahem spisu, provádí 
podvody s ním – obrana proti tomu a návody, jak to zjistit a dokumentovat), Daňová kontrola (důraz 
na projednání VKZ), Dokazování (a jak navrhovat další důkazy a jak vyžadovat jejich hodnocení).  Dozvíte 
se i souvislosti s navazujícím soudním přezkumem, trestním řízení, AML a pod. Není cílem kurzu vychovat 
špičkové specialisty na správu daní – cílem je naučit každého, jak se bránit organizovanému postupu správce 
daně v první linii, ve chvíli, kdy se každý musí rozhodovat sám za sebe a nemá čas zavolat jiné 
specialisty správy daní. Cílem je daňová sebeobrana pro každého v první linii. 
 
Seminář je členěn do šesti dvoudenních seminářů s tím, že všech 12 lekcí bude realizováno cca první 
den od 9.00 do 17.00 hod., druhý den 8.30 až cca 15:00 (+- podle místních podmínek a domluvy). 
Zásadně mimo termíny daňových přiznání apod. Doporučuje se přespat mezi oběma dny v místě. V žádném 



případě nepůjde o nějakou masovou zábavu, předpokládáme v jedné skupině 17 až max. 22 účastníků 
tak, aby všichni měli prostor k individuálním dotazům a konzultacím.   

 
Kdo? Jeden z Vás - Ing. Marek Piech – daňový poradce č. 0984. Správa daní 
je léta moje specializace a často takřka srdeční záležitost. Léta jsem členem 
sekce odborného kolegia pro správu daní, vedoucím sekce pro otázky 
profese daňového poradce (které se správou daní často velmi úzce 
souvisejí) a sekce IT. Také jsem po tři léta byl členem Prezidia KDP ČR.   
 
Kde?  
Pořádat v době COVIDu školení „naživo“ je velký problém, ale i přesto stále 
hledáme vhodná místa pro Vás (nabídky a tipy vítám!!!) V r. 2022 plánuji 
v blízkosti Prahy nebo středočeský kraj (Velké Přítočno, Kutná Hora?). 
Druhé místo Vysočina nebo Zlínský kraj (opět vítám tipy a nabídky). A vždy 
je možnost mít skupinu v Opavě, nebo v jednom místě mít dvě skupiny 
v různých dnech. 
 
Kdy? 
Stand. rytmus setkání je zahájení v únoru 2022, předpokládané další 

termíny dle domluvy s účastníky v měsících duben, květen září, říjen, listopad nebo prosinec. Vždy 
mimo termíny daní. 
 
Cena? Pro daňové poradce a auditory 32.000,- Kč, pro ostatní 36.000,- Kč. Cena je již včetně 21 % DPH, 
platí se předem a zahrnuje i drobné občerstvení.  Cena pro absolventy kteréhokoli našeho předešlého 
kurzu je 28.000,- Kč! Stejnou cenu poskytujeme i na druhého a další účastníky z jedné společnosti. 
Zařazení do kurzu je jisté až po zaplacení! Pokud se na někoho nedostane, bude osloven přednostně 
při otevírání dalších kurzů. 
 
Další výhody? Nerad slibuji, co nemohu splnit nebo ovlivnit. Možná se účastníkům podaří vytvořit partu, 
která bude držet pohromadě ještě dlouho po skončení kurzu. Hlavně ale uděláte něco pro sebe a své 
sebevědomí. V každém případě se kurz plně započítává do kontinuálního profesního vzdělávání (viz 
www.kdpcr.org) a též KPV u KAČR (viz www.kacr.cz – agentury, pol. č. 29). 
 
Informace a přihlášky: Protože nechceme dále zvyšovat náklady a přes všechny obtíže držíme loňské 
ceny, preferujeme komunikaci e-mailem (lucie.piechova@punktum.cz) popř. na tel. č. 553 625 988. Zde 
také zodpovíme Vaše dotazy.  
 
          Ing. Marek Piech, daňový poradce  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předběžná přihláška na cyklus seminářů Daňová sebeobrana 2022 
Všechny údaje můžete poslat e-mailem, nemusíte vyplňovat formulář, víte, jak formuláře nesnáším…. 

Účastník – jméno a příjmení:  ………………………….…………………………………………………………………………..…… 
 
Telefon, mobil, e-mail: ……………………………..……………………………………………………………………………………… 
 
Fakturační adresa: ……………………………………..……………………………………………………..………………………    
(např. zaměstnavatel)             
   ………………….………….…………………………………………………………..………………………… 
 
DIČ   ………………………………..   Č. účtu …………………………………………… 
(číslo DP, auditora, nebo jiný údaj, který sami sdělíte /var. symbol/  
– údaje jsou potřebné pro slevy a evidenci KPV)       ………………………………………………………………… 
 
Poznámka / Kontaktní adresa: ………….………..…………..……………………………………………..………………………… 
(pokud se liší od fakturační adresy)   


