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Dáváme směr 
daňovému poradenství

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

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

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

VIZE

POSLÁNÍ

MOTTO



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

Úvodník Zprávy o činnosti v loňském vydání, tedy za 
rok 2019, začínal konstatováním, že rok 2019 byl z po-
hledu Komory plný zajímavých aktivit. A to jsme netu-
šili, co nás čeká v roce 2020. 
Začátek roku sliboval plno aktivit a akcí, které měly 
zaručit kontinuitu běžného komorového života, a to 
očekávatelným způsobem pokračování cesty po po-
ložených kolejích, někde se plánovalo trochu přidat, 
někde třeba i trochu ubrat, jednoduše se měly naplňo-
vat cíle, které jsme si na začátku roku dali. Nemusím 
příliš podrobně rozebírat, že takto to po většinu roku 
nebylo. 
Klíčové aktivity Komory jsou legislativa, zkoušky na 
daňového poradce, vzdělávací a publikační činnost. 
Kromě toho Komora vykonává řadu činností, které 
vyplývají z úkolů, které jí ukládá zákon nebo souvisejí 
s vnitrokomorovým životem a samosprávou. Pan-
demie COVID -19 zasáhla drtivou většinu zmíněných 
oblastí. Jak moc se změnil rozsah, způsob a obsah 
práce a formy komunikace je popsáno na dalších 
stranách Zprávy o činnosti za rok 2020. Věřím, že to 
pro Vás bude zajímavé čtení, byť rozumím tomu, že 
některé věci je lepší nepřipomínat. Osobně jsem ale 
optimistou minimálně v tom, že v řadě oblastí byla 
pandemie iniciačním impulsem, uznávám, že do 
značné míry vynuceným, ke spuštění řady inovačních 
změn a zavedení nových způsobů práce a komunika-
ce, přičemž u řady z nich se ukázalo, že věci posunují 
dobrým směrem a řadě lidí vyhovují lépe, než tradiční 
zavedené postupy. 
Klíčovou věcí při spuštění protiepidemických opatře-
ní bylo zajištění takového podnikatelského prostředí 
pro daňové poradce, ve kterém je sice nutné dodržo-
vat základní zásady eliminace osobních kontaktů jak 
v rámci kanceláří, tak ve vztahu ke klientům, které ale 
nadále umožní vykonávat profesi daňového poradce 
bez vlivu obecného zákazu poskytování služeb v pro-
vozovně, což se podařilo. Daňovému poradenství byla 
ve všech obdobích restrikcí udělena výjimka, která vel-
mi logicky zaručovala podporu podnikatelů při plnění 
všech daňových povinností a pomoc v orientaci v no-
vých pravidlech včetně administrace různých dotač-
ních programů a podobně. Vedle toho se samozřejmě 
Komora angažovala v legislativním procesu obecně, 
a to jak v oblasti daňové, tak profesní, přičemž vždy 
hájila zájem na, pokud možno, jednoduchém, logic-
kém a praktickém řešení při zachování základních 
principů profese daňového poradce, případně zohled-
nění poznatků a zkušeností z praxe klientů. 
Významnou oblastí, která byla pandemií zasažena, 
byly kvalifikační zkoušky. Některé termíny se musely
přesunout, některé zrušit, některé se uskutečnily za 
přísných hygienických opatření a je skoro zázrak, že 
se podařilo zkušební systém udržet v poměrně vel-
kém rozsahu. Tato oblast je přitom natolik regulovaná 
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a tolik závislá na ověření individuální identity ucha-
zečů a nutnosti dodržet přísné standardy zkoušky 
včetně odbornosti a samostatnosti, že úplný přechod 
k elektronické formě si lze momentálně jen obtížně 
představit. Mimo jiné také proto, že nabídka techno-
logicky vhodných řešení není zatím na českém trhu 
taková, aby odpovídala poptávaným požadavkům.
Jiná situace je ve vzdělávání. Tam se naopak podařilo 
poměrně rychle zareagovat a převést většinu akcí do 
on-line formátu, byť to bylo náročné jak pro organizá-
tory, tak pro přednášející a posluchače a nešlo to vždy 
úplně hladce. Nakonec ale ohlasy účastníků školení 
potvrzují, že mnohé, někdy narychlo zavedené postu-
py, se stanou součástí standardní nabídky služeb 
a v mnoha ohledech se už věci nikdy úplně nevrátí do 
starých kolejí. 
Podobné to bylo u vynucené distanční komunikace 
v rámci Komory, tím mám na mysli jednání orgánů, 
zasedání sekcí Odborného kolegia nebo pracovních 
skupin, různé porady nebo třeba komunikaci s part-
nery z jiných institucí, ať už státních nebo profesních. 
Týká se to samozřejmě i Valné hromady, která musela 
být v roce 2020 zrušena, přičemž zde nebylo možné, 
bez dalších úprav vnitřních pravidel, přepnout jedná-
ní do on-line prostředí. To se zřejmě podaří až v roce 
2021, pokud to bude s ohledem na situaci nezbytné, 
a tak se v závěru roku spustilo alespoň hlasování 
o klíčových bodech programu původní Valné hromady 
per-rollam, byť například volby tímto způsobem zorga-
nizovat možné není. 
Snad jedinou oblastí, která v roce 2020 nebyla pan-
demií významněji zasažena, byla publikační činnost, 
i zde ale paradoxně došlo k zásadnímu rozhodnutí, 
kdy proběhlo výběrové řízení a byl vybrán nový do-
davatel pro výrobu komorových časopisů e-Bulletin 
a Bulletin. Věřím, že v příští Zprávě o činnosti budu 
s potěšením konstatovat, že změna přinesla očekáva-
né osvěžení a posun v kvalitě komorových časopisů 
správným směrem.
Bez ohledu na to, že začátek roku je už dávno za námi, 
dovoluji si všem popřát hodně zdraví, sil a elánu v nad-
cházejícím období a po celý rok 2021.
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Prezidium
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Prezidium Komory daňových poradců ČR řídí její 
činnost a rozhoduje o zásadních věcech, které jsou 
s jejím fungováním spojené. V čele Prezidia stojí 
prezident KDP ČR, který je volen z členů Prezidia taj-
nou volbou. Prezident zastupuje Komoru navenek 
a jedná jejím jménem. Jeho zástupcem je vicepre-
zident. Prezidium jako orgán Komory má 9 členů  
a 2 náhradníky. 

Prezidentka KDP ČR
Ing. Petra Pospíšilová

Viceprezident KDP ČR
Mgr. Ing. Petr Toman 

Členové Prezidia 
Mgr. Michal Frankl
JUDr. Ing. Martin Kopecký
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
Ing. Matěj Nešleha
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D. 
Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA

Náhradníci Prezidia 
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.
Mgr. Edita Ševcovicová 

Prezidium KDP ČR schválilo začátkem roku 2019 stra-
tegické priority Komory daňových poradců ČR k napl-
ňování vizí a poslání Komory pro období 2019 – 2021. 
Svými činnostmi navázalo na strategické priority stano-
vené pro předchozí funkční období 2016 – 2018.

Strategické priority KDP ČR pro období 2019 – 2021

Pro daňové poradce Pro daňové poradenství Pro daňové prostředí

KDP ČR zajišťuje především 
plnění povinností, které jí ukládá 

zákon, ale nejenom to.

KDP ČR usiluje o férové 
podmínky pro činnost 

daňových poradců.

KDP ČR podporuje 
kultivované daňové 

prostředí.

udržení vysoké úrovně 
odborné kvalifikace

vytvoření manuálů 
k profesním otázkám

kluby jako nástroj 
komunikace mezi poradci

vzdělávání v oblasti
osobního rozvoje

srozumitelná pravidla pro 
daňové povinnosti

propagace profese

profesní samospráva

ochrana profese

etický standard jako
záruka kvality

vysoký standard pojištění 
odpovědnosti

nové příležitosti 
pro poradce

účast na legislativě

komunikace se státní
správou a s akademiky

spolupráce s partnery
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Kvalifikace a vstup
do profese

Vzdělávání 

Dohled nad výkonem 
daňového poradenství

Propagace profese

Komunikace 
s Finanční správou

Stabilní a srozumitelné 
daňové prostředí

Chrání a prosazuje 
zájmy daňových 

poradců

Výjezdní zasedání Prezidia v Hnanicích u Znojma, 2. – 4. 7. 2020
zleva: Michal Frankl, Matěj Nešleha, Jana Skálová, Zuzana Rylová, Edita Ševcovicová, Gabriela Hrachovinová, 
Jiří Nesrovnal, Petra Pospíšilová, Tomáš Urbášek, Martin Kopecký, Karla Maderová Voltnerová, Petr Toman

Komora chrání a prosazuje zájmy daňových poradců
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Členové Prezidia

Náhradníci Prezidia

Prezidentka 
KDP ČR

Členové Prezidia

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Orgány KDP ČR

Viceprezident 
KDP ČR

Petr Toman  

Michal Frankl Martin Kopecký Jiří Nesrovnal 

Zuzana Rylová Jana Skálová Tomáš UrbášekMatěj Nešleha

Gabriela Hrachovinová Edita Ševcovicová

Petra Pospíšilová



Struktura orgánů
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VALNÁ 
HROMADA

PREZIDIUM

RADA PRO 
VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ 
KOMISE

REDAKČNÍ 
RADA

ODBORNÉ 
KOLEGIUM

GARANTI 
KLUBŮ

DISCIPLINÁRNÍ 
KOMISE

DOZORČÍ 
KOMISE

KANCELÁŘ
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Zasedání Prezidia 9. 3. 2020 v Brně

Zasedání Prezidia KDP ČR
Společná zasedání Prezidia a Odborného kolegia

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 
jedenáct zasedání Prezidia. Řada jed-
nání, která měla proběhnout prezenč-
ně, se v důsledku epidemické situace 
a protipandemických opatření konala 
elektronickou formou v MS Teams 
nebo s dodržením hygienických opat-
ření prezenčně, ale s elektronickým 
propojením více jednacích míst. 

Zasedání se kromě členů Prezidia 
účastnili také náhradníci Prezidia, před-
seda Dozorčí komise, předsedkyně 
Disciplinární komise a zástupci kance-
láře Komory. Letní třídenní výjezdní za-
sedání Prezidia proběhlo v Hnanicích  
u Znojma, kam byli pozváni i hosté. 

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Orgány KDP ČR

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia v MS Teams 6. 4. 2020



Výjezdní zasedání Prezidia v Hnanicích

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Orgány KDP ČR

Zasedání Prezidia a Odborného kolegia 7. 9. 2020

Odborné otázky projedná-
valo Prezidium s vedoucími 
sekcí, diskusních a pracov-
ních skupin na tradičních 
zasedáních Prezidia a Od-
borného kolegia, z nichž tři 
proběhla elektronicky.

Hosté zasedání ze společnosti Influencer.cz 3. 7. 2020 Zasedání Prezidia 12. 10. 2020
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Dozorčí komise

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Orgány KDP ČR

Dozorčí komise je vrcholným kontrolním orgánem Komory, který dohlíží ze-
jména na řádný výkon činnosti ze strany daňových poradců a daňově pora-
denských společností a na naplňování usnesení Valné hromady; jeho úkolem 
je také kontrolovat činnost Prezidia a kanceláře Komory.
Základní náplní činnosti Dozorčí komise je projednávání stížností poda-
ných na daňové poradce i daňově poradenské společnosti v zákonem sta-
novené šestiměsíční lhůtě. Pokud je zjištěno porušení jejich povinností 
stanovených zákonem o daňovém poradenství nebo jiným zákonem upra-
vujícím práva a povinnosti daňového poradce při poskytování daňového po-
radenství, podává Dozorčí komise návrh na zahájení disciplinárního řízení  
(disciplinární žalobu) Disciplinární komisi. 
Dozorčí komise současně vede i řízení o pozastavení výkonu daňového po-
radenství z důvodu nedoložení profesního pojištění nebo řízení o vyškrtnutí 
daňového poradce ze seznamu daňových poradců, např. z důvodu pravomoc-
ného odsouzení poradce pro trestný čin. Řízení o vyškrtnutí vede i v případě 
daňově poradenských společností, a to z důvodu nedoložení profesního pojiš-
tění nebo absence odpovědného poradce ve společnosti.
Současně plní i funkci kontrolního orgánu v rámci dohledu nad plněním po-
vinností vyplývajících ze zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné čin-
nosti a financování terorismu (tzv. praní špinavých peněz) ze strany daňových 
poradců.

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

Předseda Dozorčí komise
JUDr. Martin Kozák

Členové Dozorčí komise 
Ing. Lubomír Černý
Ing. Tomáš Klíma
Ing. Vlastimil Sojka
Ing. Radka Šťastná, BA, MBA

Náhradníci Dozorčí komise 
Ing. Jan Zeman
Ing. Tomáš Živný 
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Dozorčí komise

Stížnosti a podněty 25

z toho:

Odložení věci 15

Disciplinární žaloba 5

V řízení 5

Předběžná šetření z důvodu neplacení členského příspěvku 19

z toho:
Odložení věci 8

Disciplinární žaloba 11

Řízení o pozastavení výkonu DP z důvodu zahájeného trestního stíhání (§ 8/1 písm. b) z. č. 523/1992 Sb.) 4

z toho:

Zastavení řízení 1

Pozastavení výkonu 0

V řízení 3

Řízení o pozastavení výkonu DP z důvodu nedoložení profesního pojištění (§ 8/1 písm. c) z. č. 523/1992 Sb.) 0

z toho:
Zastavení řízení 0

Pozastavení výkonu 0

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

3

z toho:
Zastavení řízení 2

Vyškrtnutí ze seznamu 1

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

2

z toho:
Zastavení řízení 0

Vyškrtnutí ze seznamu 2

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

4

z toho:
Zastavení řízení 2

Vyškrtnutí z evidence 2

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

6

z toho:
Zastavení řízení 4

Vyškrtnutí z evidence 2

Statistika předběžných šetření a řízení

15
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Statistika předběžných šetření a řízení

Dozorčí komise

Kontrola plnění AML povinností (v rámci předběžného šetření) 9

z toho:
Zastavení řízení 8

Disciplinární žaloba 1

Kontrola plnění AML povinností (z vlastního podnětu Dozorčí komise) 4

z toho:

V řízení 0

Bez nedostatků 4

Vytknutí nedostatků 0

Zahájení předběžného šetření 0

Ačkoli Dozorčí komise v posledních letech zazna-
menala pokles celkového počtu stížností a podnětů 
podaných na daňové poradce nebo daňově pora-
denské společnosti, je nutno zároveň uvést, že se 
oproti tomu zvýšila obtížnost vyhodnocování těchto 
stížností a podnětů, a to zejména v důsledku vyšší 
sofistikovanosti řešených kauz.
V případě, že v předběžném šetření vedeném Dozor-
čí komisí nebylo jednoznačně prokázáno závažné 
nebo opakované pochybení daňového poradce ve 
smyslu porušení zákona č. 523/1992 Sb., o daňo-
vém poradenství a KDP ČR, a nebyly tak naplněny 
znaky disciplinárního provinění dle § 12 odst. 1 zá-
kona o daňovém poradenství, bylo toto šetření za-
staveno.
Vedle prošetřování stížností a podnětů podaných na 
daňové poradce a daňově poradenské společnosti 
vede Dozorčí komise i správní řízení o pozastavení 
výkonu daňového poradenství a vyškrtnutí ze sezna-
mu daňových poradců nebo daňově poradenských 
společností. V roce 2020 byla nejčastěji s daňovými 
poradci vedena řízení o pozastavení jejich výkonu 
z důvodu zahájeného trestního stíhání (celkem se 

však jednalo pouze o 4 řízení); s daňově poraden-
skými společnosti pak řízení o jejich vyškrtnutí z dů-
vodu neoznámení odpovědného poradce (celkem  
6 řízení). Z dlouhodobého hlediska počet těchto ří-
zení klesá.

Současně Dozorčí komise i v roce 2020 pokračova-
la v kontrole plnění povinností ze strany daňových 
poradců a daňově poradenských společností v ob-
lasti boje proti tzv. praní špinavých peněz. Daňoví 
poradci nebo daňově poradenské společnosti jsou 
o vyjádření k plnění těchto povinností žádáni v rámci 
předběžného šetření, zahájeného zpravidla na zákla-
dě stížnosti a Dozorčí komise vede systematickou 
kontrolu plnění těchto povinností; v této oblasti če-
kala Dozorčí komise na novelu zákona č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu (a s tím
související novelu zákona č. 523/1992 Sb., o daňo-
vém poradenství a KDP ČR), která mění některá pra-
vidla dohledu a kontrol. Novela byla schválena až 
v závěru roku s účinností od 1. 1. 2021. 

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Orgány KDP ČR



Disciplinární komise

Počet disciplinárních řízení 19

z toho:

Zproštění žaloby 0

Uložení pokuty 13

Písemné napomenutí 0

Pozastavení výkonu DP 0

Vyškrtnutí ze seznamu DP 3

Řízení zastaveno 1

V řízení 2
  

Statistika disciplinárních řízení 

Disciplinární komise

Disciplinární komise je orgánem Komory, který provádí disciplinární řízení 
a rozhoduje o disciplinárních opatřeních podle Disciplinárního řádu. Poslá-
ním Disciplinární komise je chránit veřejný zájem na řádném výkonu daňo-
vého poradenství a integritu profese. Komise usiluje o vytváření jednotné 
správní praxe při zachování všech principů správního trestání.

Předsedkyně Disciplinární komise
Mgr. Karla Maderová Voltnerová

Členové Disciplinární komise 
Mgr. Bc. Jiří Blecha, LL.M.
Ing. Ladislav Bubniak
Ing. Jana Gablovičová
Ing. Viktor Hamža
Petr Hercog
Ing. Pavel Jakoubek
Ing. Roman Kytlica
Bc. Blanka Marková
Ing. Jiří Pavlík
Ing. Jaroslava Pechová
Ing. Danuše Peková
Ing. Vladimír Přikryl 

Náhradníci Disciplinární komise 
Ing. Václav Dvořák
Anna Rydvalová
Ing. Jana Vlková

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Orgány KDP ČR

Společné zasedání Dozorčí a Disciplinární komise 23. 9. 2020
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Zpráva o činnosti KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2020

Kvalifikační zkoušky
na daňového poradce
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Prezence 5. 8. 2020

Kvalifikační zkoušky jaro

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Kvalifikační zkoušky na daňového poradce

1. písemná část v sále Large hotelu Passage

Jarní termíny kvalifikační zkoušky, které se
měly konat 7. – 8. dubna, se z důvodu vážné 
epidemické situace a přijatých protiepide-
mických opatření nekonaly a byly přeloženy 
do náhradních termínů.
Tyto se uskutečnily v hotelu Passage v Brně 
ve dnech 5. – 6. srpna. Zkoušky probíhaly za 
zvýšených hygienických  opatření. K první 
části písemných zkoušek se zapsalo 158 
uchazečů, ke druhé pak 145 uchazečů, kteří 
zpracovávali písemné zadání příkladů a tes-
tů. 60 z nich prospělo v první části a 79 ve 
druhé písemné části zkoušky.
Náhradní termíny ústní části kvalifikační
zkoušky pro uchazeče jarního zkušební-
ho období proběhly 17. června a 25. – 26. 
srpna v sídle Komory. K ústní části bylo 
pozváno celkem 95 uchazečů, kteří splnili 
podmínku platných obou dílčích písemných 
částí. Úspěšně složilo ústní část, a tedy ce-
lou kvalifikační zkoušku na daňového porad-
ce, 78 uchazečů, kteří byli následně zapsáni 
do seznamu daňových poradců.

1. den kvalifikačních zkoušek, zahajuje Matěj Nešleha



Sál Grand Passage Ballroom

Opravy 2. písemné části

Porada zkušební komise, 5. 8. 2020
zleva: Matěj Nešleha, Hana Krejčová, 
Zuzana Hromádková, Iva Rindová, Jan Molín

Rozpečetění zadání 2. písemné části
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Prezence 13.10.2020

Kvalifikační zkoušky podzim

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Kvalifikační zkoušky na daňového poradce

 Rozdání příkladů 2. písemné části

Opravy 2. písemné částiHotel Voroněž – 2. část

Písemné části podzimní kvalifikační zkouš-
ky se konaly ve dnech 13. – 14. října v hotelu 
Voroněž. Ústní části, které se měly konat ve 
dnech 29. – 30. října, musely být z důvodu 
špatné epidemické situace a vládou vyhlá-
šených opatření odloženy na prosinec.
K písemné zkoušce se přihlásilo celkem 175 
uchazečů, z nichž se 84 dostavilo k první pí-
semné části a 83 ke druhé písemné části. 
V rámci ochrany před šířením koronaviru 
byli uchazeči rozděleni do dvou zkušebních 
sálů. Úspěšných uchazečů, kteří prospěli 
u zkoušek, bylo v první části 28 a ve druhé 
části 17. 

K ústní části zkoušky postoupilo 19 uchaze-
čů v náhradním prosincovém termínu, který 
se konal ve dnech 17. a 21. prosince. Cel-
kem se do sídla Komory dostavilo 18 ucha-
zečů. Organizace zkoušky byla přizpůsobe-
na aktuální situací, část zkušební komise 
byla přítomna on-line a část prezenčně.

Zkušební komisařky 1. písemné části
zleva: Jana Skálová, Hana Mitáčková, Petra Vaněčková, 
Natálie Černíková, Zuzana Rylová



Kvalifikační zkoušky zima

Mimořádné termíny písemných částí zkoušek byly ve 
zkušebním období zima 2020 z důvodu druhé vlny 
koronavirové pandemie přeloženy na leden 2021. 
Čtrnáct uchazečů, kteří splňovali podmínku platných 
obou dílčích částí a přihlásili se k vykonání zkoušky 
v zimním zkušebním období, bylo pozváno k vykoná-
ní ústní zkoušky dne 22. prosince. 

Ke zkoušce se dostavilo 13 uchazečů, přičemž 
organizačně byla ústní část zajištěna částečně  
s on-line a částečně s prezenční účastí zkušební ko-
mise. Z důvodu špatné epidemické situace byly led-
nové náhradní termíny zkoušek zima 2020 ještě před 
koncem roku zrušeny.

1. písemná část, zahajuje Matěj Nešleha

Část zkušební komise zkouší on-lineÚstní zkouška 17. 12. 2020

23
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Bezchybný on-line přenos zajišťoval Jiří Franc, IT technik KDP ČR

Informační seminář pro nové daňové poradce

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Kvalifikační zkoušky na daňového poradce

Informační seminář, přeložený z jara 2020

Informační seminář pro nové daňo-
vé poradce, zapsané do seznamu 
po úspěšném absolvování kvalifi-
kační zkoušky v srpnu, proběhl z dů-
vodu zhoršené epidemické situace 
sice v původním termínu 23. září, 
ale pouze on-line přes aplikaci MS 
Teams.

Noví daňoví poradci byli i přes ne-
tradiční formu seznámeni s prvními 
povinnými kroky, profesními předpi-
sy, otázkami pojištění a s nabídkou 
chystaných vzdělávacích akcí. 

Přednášejícími byli:
Ing. Radek Neužil, LL.M., 
tajemník KDP ČR
Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.,
vedoucí právního oddělení KDP ČR

Přednášející Vladimír Šefl, vedoucí právního oddělení KDP ČR



Technické zázemí on-line přenosu

Přednášející
zleva: Vladimír Šefl, Radek Neužil

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Kvalifikační zkoušky na daňového poradce

zleva: Vladimír Šefl, Radek Neužil, Jiří Franc
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Zpráva o činnosti KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2020

Daňoví poradci
Daňově poradenské společnosti 

Asistenti
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti 

Celkový počet daňových poradců v letech 1993 až 2020 k 31. 12. Rok  DP
1993 487
1994 1 228
1995 1 863
1996 2 361
1997 2 756
1998 3 007
1999 3 295
2000 3 441
2001 3 557
2002 3 614
2003 3 715
2004 3 825
2005 3 877
2006 3 908
2007 4 004
2008 4 055
2009 4 174
2010 4 223
2011 4 324
2012 4 410
2013 4 495
2014 4 547
2015 4 614
2016 4 655
2017 4 791
2018 4 865
2019 4 969
2020 4 993

2 890 žen
57,88 %

2 103 mužů
42,12 %

MUŽI

ŽENY

Zastoupení mužů a žen mezi daňovými poradci k 31. 12. 2020

Počet  
žen 2 890 57,88 %

Počet 
mužů 2 103 42,12 %

Celkem 4 993 100 % 
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti 

Kraj Počet žen Počet mužů Celkem
Hlavní město Praha 983 643 1 626
Jihočeský 109 92 201
Jihomoravský 359 302 661
Karlovarský 44 29 73
Královéhradecký 87 90 177
Liberecký 114 67 181
Moravskoslezský 220 148 368
Olomoucký 109 81 190
Pardubický 63 63 125
Plzeňský 109 78 187
Středočeský 387 255 642
Ústecký 85 79 164
Vysočina 72 66 138
Zlínský 147 109 256
Mimo ČR 2 2 4
Celkem 2 890 2 103 4 993

Počet daňových poradců v jednotlivých krajích k 31. 12. 2020
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Počet daňových poradců podle věkových kategorií k 31. 12. 2020

Věková kategorie Ženy Muži Počet daňových poradců Podíl v % (po zaokrouhlení)

Mladší než 30 let 103 64 167 3,34

30–40 let 620 266 886 17,74

41–50 let 790 554 1344 26,92

51–60 let 772 661 1433 28,70

61–70 let 511 416 927 18,57

Starší než 70 let 94 142 236 4,73

Celkem 2 089 2 103 4 993 100

17,74 %

3,34 %
18,57 %

26,92 %28,70 %
61–70 let

51–60 let

> 70 let

30–40 let
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4,73 %

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti 



Důvod vyškrtnutí Počet DP Podíl v %

§ 7 odst. 2, písm. a) zák. 523/92 Sb. – nesplnění podmínek § 5 1 1,64

§ 7 odst. 2, písm. b) zák. 523/92 Sb. – disciplinární opatření 3 4,92

§ 7 odst. 2, písm. c) zák. 523/92 Sb. – písemná žádost 38 62,30

§ 7 odst. 2, písm. d) zák. 523/92 Sb. – nevykonává daňové poradenství déle než tři roky 0 0

§ 7 odst. 2, písm. e) zák. 523/92 Sb. – úmrtí 19 31,15

Ukončení registrace hostujícího daňového poradce 0 0

Celkový počet vyškrtnutých daňových poradců v roce 2020 61 100

Vyškrtnutí daňoví poradci za rok 2020

1,64 %

62,30 %

31,15 %

4,92 %

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti 

Úmrtí

Nevykonává daňové 
poradenství déle než tři roky

Ukončení registrace 
hostujícího daňového poradce

Disciplinární opatření

Nesplnění podmínek

Písemná žádost

0 %

0 %

Vyskoškolské Středoškolské Počet

Ženy 2 481 409 2 890

Muži 1 928 175 2 103

Celkem 4 409 584 4 993

Poměr dosaženého vzdělání daňových poradců – ženy / muži – k 31.12.2020

Vyskoškolské Středoškolské Celkem

Počet 4 409 584 4 993

% 88,30 11,70 100
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59

Počet daňových 
poradců v daňově 
poradenské společnosti

Počet 
společností
k 31. 12. 2020

1 911

2 168

3 46

4 16

5 9

6 4

7 4

8 4

9 3

10 2

více než 10 12

Daňově poradenské společnosti s nejvyšším 
počtem daňových poradců – k 31. 12. 2020

Počet 
DP

1 Deloitte Advisory s.r.o. 86

2 KPMG Česká republika, s.r.o. 77

3 Ernst & Young, s.r.o. 69

4 Grant Thornton Tax & Accounting s.r.o. 59

5 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 51

6 BDO Czech Republic s.r.o. 45

7 Rödl & Partner Tax, s.r.o. 27

8 Mazars s.r.o. 26

9 TPA Tax s.r.o. 24

10 PROXY, a.s. 14

11 Deloitte BPS a.s. 13

12 KODAP, s.r.o. 11

13
AUDITOR, spol. s r.o. 10

RSM CZ a.s. 10
 

Celkový počet daňově poradenských společností v letech 2008 až 2020
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1100
Nárůst v jednotlivých letech

Stav k 31. 12. předchozího roku

Přehled počtu daňových poradců u jednotlivých 
společností se váže na jejich IČO a nezohledňuje 
případné propojení více firem.

2008 20152010 2014201220112009 2016 20172013 2018

Celkový počet daňově poradenských společností,  kte-
ré Komora evidovala k 31. 12. 2020, činil 1179. V těch-
to společnostech působilo 2127 daňových poradců. 
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Daňoví poradci, daňově poradenské společnosti, asistenti 

Asistenti daňových poradců

Od 1. 1. 2018 byl zaveden institut asistenta da-
ňového poradce. Jeho smyslem je podpora 
daňových poradců při poskytování daňového 
poradenství, a to i prostřednictvím právnických 
osob, a kontakt asistenta s profesí.
Asistenti jsou zapisováni do neveřejného sezna-
mu Komory.
K 31. 12. 2020 evidovala Komora 105 asistentů 
daňových poradců v poměru 72 žen a 33 mužů.

Komora poskytuje asistentům tyto služby:

Zasílání e-Bulletinu Komory

Přístup k internímu informačnímu 
systému Komory

Možnost účasti na školeních pořádaných 
Komorou za zvýhodněné ceny

Účast na regionálních klubech

Zápis Vyškrtnuto Stav

Stav k 31. 12. 2019 88

Leden 9 2 95

Únor 4 0 99

Březen 1 0 100

Duben 0 0 100

Květen 1 0 101

Červen 1 0 102

Červenec 0 0 102

Srpen 0 0 102

Září 6 4 104

Říjen 3 0 107

Listopad 0 0 107

Prosinec 0 11 96

Celkem 25 17 -
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Statistika nárůstu asistentů v roce 2020
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Zpráva o činnosti KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2020

Odborné kolegium
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Odborné kolegium

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Odborné kolegium

Cílem práce Odborného kolegia, poradního orgá-
nu Prezidia Komory, je rozvoj odbornosti v rámci 
činnosti Komory, diskuse a zpracovávání připomí-
nek k navrhované legislativě, ke které se Komora 
vyjadřuje v rámci připomínkových řízení, mapování 
a rozbor problémů dané oblasti a příprava podkladů 
pro jednání s Finanční správou, která probíhá přede-
vším prostřednictvím Koordinačního výboru. Kole-
gium pracuje prostřednictvím sekcí, které jsou čle-
něny dle odborného zaměření na jednotlivé daně či  

Sekce, diskusní a pracovní skupina Vedoucí

Počet 
daňových 

poradců
Počet 

zasedání

Sekce majetkové daně Ing. Zdeněk Krůček, CSc. 38 0

Sekce daň z přidané hodnoty Ing. Stanislav Kryl 251 11

Sekce daň z příjmů fyzických osob Ing. Lucie Wadurová, LL.M. 95 4

Sekce daň z příjmů právnických osob Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 231 2

Sekce mezinárodní zdanění a clo Ing. Luděk Vacík 153 1

Sekce neziskové organizace Ing. Jaromír Adamec 46 4

Sekce spotřební a ekologické daně Ing. Ivo Šulc 19 2

Sekce správa daní a poplatků Ing. Tomáš Hajdušek 130 3

Sekce účetnictví Ing. Zdeněk Urban 102 4

Sekce pro profesní otázky Ing. Marek Piech 35 1

Sekce pro profesní pojištění Ing. Jiří Gebarowský 10 2

Sekce pro informační technologie MVDr. Milan Vodička 11 1

Diskusní skupina malého podnikání Bc. Blanka Marková 30 4

Diskusní skupina korporátních daňových poradců Mgr. Vít Martinovský 46 0

Diskusní skupina mladých daňových poradců Ing. Matěj Nešleha 72 2

Pracovní skupina pro insolvenci Jan Vyskočil 13 0

problémové okruhy, pracovních skupin, které řeší jed-
norázové nebo krátkodobé odborné problémy, a dis-
kusních skupin, které fungují na platformě setkávání 
daňových poradců s cílem vzájemné výměny zkuše-
ností. 
V roce 2020 proběhlo celkem 41 zasedání sekcí, pra-
covních a diskusních skupin. První vlna COVID-19 na-
rušila sled jarních zasedání. Od dubna 2020 přešlo za-
sedání sekcí, pracovních a diskusních skupin na formu 
on-line přenosu.

K 31. 12. 2020 byly jednotlivé sekce, diskusní 
a pracovní skupiny vedeny těmito daňovými poradci



Koordinační výbor

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Odborné kolegium

Koordinační výbor vznikl v roce 1993 a slouží jako 
platforma pro projednávání výkladových problémů 
daňové a účetní legislativy. V roce 2020 proběhla 
čtyři jednání, kterých se účastnili především zástup-
ci Komory a Generálního finančního ředitelství, a na
kterých bylo projednáno 13 příspěvků, a to především 
z oblasti daně z příjmů, DPH a majetkových daní. Vý-
sledky jednání se pravidelně publikují jak na webo-
vých stránkách Komory, tak na stránkách Finanční 
správy a jsou důležitým vodítkem při uplatňování 
ustanovení daňových zákonů, která jsou ve výkladu 
sporná nebo nejednoznačná. 

8 %

46 %

38 %

DPH

Majetkové daně

Daň z příjmů

Připomínkování zákonů

Komora se od samého počátku své existence velmi 
aktivně zapojuje do legislativního procesu nejen v ob-
lasti daňové a účetní, ale také v dalších souvisejících 
oblastech, jako je především oblast občanského a ob-
chodního práva. Od roku 2015 je Komora připomínko-
vým místem v rámci mezirezortních připomínkových 
řízení v oblasti právní regulace a oblasti spadající do 
působnosti Komory.
Připomínky Komory jsou zaměřeny odborně tak, aby 
právní normy byly jednoznačné, srozumitelné, jedno-
duše aplikovatelné a neumožňovaly více výkladových 
variant. Komora prosazuje standardní legislativní 
proces s dostatečnými lhůtami na promyšlení navr-
hovaných norem, odpovídající kvality a s podrobnou 

důvodovou zprávou i zprávou hodnotící dopady nové 
legislativy (zpráva RIA).    
V roce 2020 Komora aktivně připomínkovala více než 
30 legislativních předpisů. Převážná většina z nich 
byla v gesci Ministerstva financí ČR a Generálního
finančního ředitelství. V rámci mimořádných opatře-
ní přijímaných v návaznosti na vypuknutí pandemie  
COVID-19 v ČR, komunikovala Komora v rámci vzniku 
či úprav předpisů souvisejících s daňovou problema-
tikou s členy vlády a jednotlivými ministerstvy, při-
čemž se zástupci Komory podíleli i na tvorbě nebo 
následné korekci předpisů, v rámci nichž byly zúro-
čeny jejich dlouholeté zkušenosti, praxe a odborné 
znalosti v oblasti daní.
 

Nejvíce uzavřených příspěvků je z oblasti:

Daň z příjmů 5 38 %

DPH 6 46 %

Majetkové daně 1 8 %

Ostatní 1 8 %

Celkem 13 100 %

8 %

Ostatní
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Diskusní seminář v hotelu Tři Věžičky

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020 Vzdělávání

O dani z příjmů právnických osob přednášel 
Jiří Nesrovnal

Již tradičně se první školení v novém roce koná první led-
nový týden u Jihlavy. V roce 2020 se do hotelu Tři Věžičky 
sjelo více než 130 daňových poradců a jejich spolupra-
covníků. První den byl věnován novinkám v oblasti daně 
z příjmů právnických osob s Ing. Bc. Jiřím Nesrovnalem, 
problematice daně z příjmů fyzických osob s Ing. Zuza-
nou Rylovou, Ph.D. a aktualitám v oblasti daně z přidané 
hodnoty s Ing. Michaelou Strnadovou.
Programem druhého dne bylo účetnictví. Probíraly se vy-
brané daňové problémy a jejich zpracování v účetnictví 
podnikatelských subjektů, přednášející byla doc. Ing. Ja-
na Skálová, Ph.D., a některé interpretace Národní účetní 
rady a další novinky v oblasti účetnictví, kdy přednášejícím 
byl doc. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Závěrečný den byl vyhra-
zen pro novinky v oblasti daňového řádu, které přednesla 
JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D. Z důvodu vyčerpané ka-
pacity akce byl poprvé zajištěn i on-line přenos semináře. 
Pro odreagování účastníků byl opět zorganizován turnaj  
o drobné ceny. K poslechu a tanci zahrála hudební skupi-
na Prozatím.

Vyprodaný sál hotelu Tři Věžičky

Michaela Strnadová přednášela aktuality v oblasti 
daně z přidané hodnoty

Vítězné družstvo v bowlingovém turnajiVybrané daňové problémy představila Jana Skálová



Účetnictví pro daňové poradenství

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

zleva: Jan Molín, David Procházka, Ladislav Mejzlík

Kurz účetnictví pro daňové poradenství v rozsahu tří předná-
šek se konal v době těsně před vyhlášením nouzového stavu. 
Osvědčení o absolvování kurzu na Vysoké škole ekonomické 
v Praze pak byla předávána absolventům 6.  března za účasti 
Ing. Radka Neužila, LL.M., tajemníka KDP ČR, doc. Ing. Ladi-
slava Mejzlíka, Ph.D., děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE
v Praze a doc. Ing. Davida Procházky, Ph.D., vedoucího Katedry 
finančního účetnictví a auditinguauditingu VŠE v Praze. V tento
den se konala také poslední přednáška kurzu s přednášejícím 
Ing. Janem Molínem, Ph.D. a byla to na delší dobu jedna z po-
sledních prezenčních vzdělávacích akcí, které Komora pořáda-
la. Navazující kurz Vyššího účetnictví pro daňové poradenství 
se zahájením 13. února  jsme již byli nuceni odvolat.
Další běhy obou kurzů se uskutečnily na podzim. Účetnictví 
pro daňové poradenství jsme zorganizovali z části prezenčně 
a z části on-line formou. Vyšší účetnictví se konalo pouze pro-
střednictvím on-line přenosů. Přednášejícími v kurzu Vyššího 
účetnictví byli doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., doc. Ing. Jana 
Skálová, Ph.D. a Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Zahájení kurzu Účetnictví pro daňové poradenství
zleva: Ladislav Mejzlík, David Procházka

Předávání osvědčení absolventům kurzu

Jan Molín během přednášky, která se konala 
prezenčně i on-line formou

Účastníci kurzu během přednášky
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

Právní vzdělávání pro daňové poradenství 

Právní vzdělávání, Brno

Od února 2019 do prosince 2020 probíhal již 13. běh 
vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poraden-
ství v Brně. Program se uskutečnil ve spolupráci Komory 
s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity  a zúčastni-
lo se ho 33 účastníků.

On-line přednáška s paní doktorkou Evou Dobrovolnou

Ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity 
Karlovy jsme na podzim 2020 realizovali rozší-
řenou přednášku z předchozího cyklu právního 
vzdělávání v Praze na téma daňové a rozpočto-
vé právo s přednášejícími doc. JUDr. Radimem  
Boháčem, Ph.D. a JUDr. Mgr. Michalem Tuláčkem, 
Ph.D. Přednáška byla dvoudenní, přičemž první 
část jsme realizovali kombinovaně, kdy část po-
sluchačů zvolila on-line formu a část formou pre-
zenční. Druhou část přednášky jsme byli nuceni 
přesunout čistě do on-line prostředí vzhledem 
k přijatým opatřením proti šíření nemoci COVID-19. 
Přednášek ze zúčastnilo 75 posluchačů.

Právní vzdělávání, Praha

Cyklus tří seminářů jsme uspořádali rovněž na 
podzim 2020 ve spolupráci s Fakultou práv-
nickou Západočeské univerzity v Plzni pro  
25 účastníků, čímž byla plně vyčerpána poskyt-
nutá kapacita. První téma Aktuální judikatura 
NSS s JUDr. PhDr. Karlem Šimkou, Ph.D., LL.M. 
proběhlo prezenční formou. Následné dva semi-
náře na témata vybrané otázky náhrady škody 
s JUDr. Jindřichem Psutkou, Ph.D. a koncernové 
právo s JUDr. Tomášem Ficnerem, Ph.D. jsme 
opět realizovali on-line.
 

Právní vzdělávání, Plzeň

Vzdělávání probíhalo po dobu čtyř semestrů, za-
hrnovalo 18 seminárních dnů a zaměřilo se mimo 
jiné na obchodní, občanské, správní, pracovní 
a trestní právo. 

Problematiku přednášeli zkušení lektoři, 
kterými mj. byli:

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. 
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D.
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. 
JUDr. Petra Nováková, Ph.D.
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. 
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. 
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Prezenční forma přednášky s Michalem Janouškem



Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

Setkání s osobností Ing. Jiřím Rusnokem

Účastníci sledují debatu Jiřího Rusnoka a Martina Tučka

Společně s Komorou auditorů ČR 
jsme uspořádali setkání s guverné-
rem České národní banky Ing. Jiřím 
Rusnokem, které se konalo 10. září. 
Diskuse se dotkla mimo jiné i roz-
počtové odpovědnosti či neodpo-
vědnosti státu a aktuálních návrhů 
vlády na různé daňové změny včet-
ně zrušení superhrubé mzdy s vý-
razným negativním rozpočtovým 
dopadem či reálnosti provedení 
důchodové reformy. 
Podle Jiřího Rusnoka není Česká 
republika zdaleka ohrožena něja-
kou existenční rozpočtovou krizí, 
na druhé straně zde schází určitá 
fiskální odpovědnost a koncepce
změn, protože je jasné, že dnešní 
výdaje nás budou dlouhodobě za-
těžovat a splácení dluhu brzdit roz-
vojové projekty a financování důle-
žitých věcí v budoucnu. 
Na otázku receptu pro dobrého 
manažera a lídra odpověděl, že dů-
ležitou vlastností je nalezení správ-
ných lidí, jejich motivace a vedení. 
Jednoduše vytvoření prostoru pro 
to, aby každý dělal, co umí nejlépe 
a byl schopen pracovat v týmu.
Z pozitivních ohlasů bylo zřejmé, 
že se akce povedla a všem účast-
níkům tak i touto formou děkujeme 
za příjemné setkání.

Jiří Rusnok se podepsal do pamětní knihy Komory

Zleva: Petr Toman, Radek Neužil, Petra Pospíšilová, Jiří Rusnok, 
Irena Liškařová, Martin Tuček

Jiří Rusnok, guvernér České národní banky
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Odborné semináře v Praze

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

Jarní semináře Přednášející

Daň z příjmů právnických 
osob, včetně problematiky 
DAC 6 a hlášení daňově 
úsporných schémat

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
JUDr. Michal Tuláček, Ph.D.

Daň z příjmů fyzických 
osob

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

Daň z přidané hodnoty
Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
Ing. Blanka Mattauschová

S ohledem na aktuální situaci proběhly tra-
diční semináře v hotelu Olšanka prostřed-
nictvím on-line přenosů. Jarní semináře ve 
dnech 4. – 5.  května a podzimní semináře ve 
dnech 2. – 4. prosince. Školení zahrnovala té-
mata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty 
a na jarním semináři navíc také problematiku 
DAC 6 a hlášení daňově úsporných schémat. 

Odborný program přednášeli 
zástupci státní správy:

Ing. Iva Rindová
Ing. Blanka Mattauschová
Ing. Ilona Součková
Ing. Eva Nedorostková
Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
JUDr. Michal Tuláček, Ph.D. 

a členové Prezidia Komory:

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. 

Obou seminářů se zúčastnilo téměř 500 
účastníků z řad daňových poradců a jejich 
asistentů.

Podzimní semináře Přednášející

Daň z příjmů fyzických osob
Ing. Iva Rindová
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Daň z přidané hodnoty
Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
Ing. Blanka Mattauschová

Daň z příjmů právnických 
osob

Ing. Eva Nedorostková 
Ing. Ilona Součková

On-line přenos jarní přednášky na téma Daň z příjmů právnických osob, včetně problematiky DAC 6 
a hlášení daňově úsporných schémat, přednášející Michal Tuláček a Jiří Nesrovnal.



On-line přenos jarní přednášky na téma daň z příjmů fyzických osob, přednášející Iva Rindová a Zuzana Rylová

Přednášející podzimní přednášky na téma daň z příjmů právnických osob, ze zasedací místnosti KDP ČR
zleva: Jiří Nesrovnal, Eva Nedorostková, Ilona Součková

On-line přenos podzimní přednášky na téma daň z přidané hodnoty, přednášející Ondřej Fasora a Blanka Mattauschová
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Klubové setkání libereckého regionu 6. 10. 2020, přednášející Tomáš Hajdušek

Klubová setkání

Klubové setkání teplického regionu 28. 5. 2020, přednášející Jiří Nesrovnal

V roce 2020 se uskutečnilo 68 klubových setkání, 
kterými prošlo více než 8600 účastníků. 

Z důvodu vládních nařízení v souvislosti s prevencí 
proti šíření koronaviru se klubová setkání konala pře-
vážně on-line formou, prostřednictvím platformy MS 
Teams. 

On-line forma školení se stala vítaným způso-
bem vzdělávání u daňových poradců, což dokazu-
je značný nárůst účastníků i pozitivní hodnocení.
Kluby se pravidelně konají ve všech regionech Čes-
ké republiky. Daňoví poradci a registrovaní asistenti 
mohou navštěvovat setkání v kterémkoli regionu, což 
jim umožňuje výběr z mnoha přednášených témat.



Zákulisí on-line přenosu klubového setkání zlínského regionu 19. 10. 2020, 
přednášející Lenka Kruntorádová

Město Garant

České Budějovice Jiřina Liláková 4 6

Teplice Ing. Jana Müllerová 5 4

Liberec Lenka Ragínová 3 4

Olomouc Ing. Miroslava Mohylová 2 5

Brno Ing. Bc. Jiří Nesrovnal 2 4

Hradec Králové Bc. Martin Vycpálek 2 4

Karlovy Vary Bc. Blanka Marková 2 3

Praha Ing. Jiří Nekovář 2 2

Plzeň Ing. Radek Bílý 2 2

Ostrava Ing. Dagmar Beránková 2 1

Frýdek Místek Ludmila Lea Mazurová 2 1

Zlín Ing. Miroslav Konečný 0 3

Žďár nad Sázavou Ing. Jiří Dušek 1 0

Hodonín Ing. Petr Lunga 0 0

Holešov Ing. Tomáš Šimčík 0 0

Prezenčně On-line

Seznam aktivních garantů v regionech a počet konaných klubových setkání v roce 2020:
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Změny v daňových předpisech v roce 2019 a 2020 
se zaměřením na daň z příjmů, přednášející Jiří Nesrovnal

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

Odborné vzdělávání pro daňové poradce

Komora v roce 2020 uspořádala 28 seminářů pro daňové 
poradce s tématy zaměřenými na daně, účetnictví a prá-
vo. Vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru proběhly 
téměř všechny semináře formou on-line školení.

Témata vzdělávacích seminářů 

Změny v daňových předpisech v roce 2019 
a 2020 se zaměřením na daň z příjmů

Změny v uplatňování DPH pro rok 2020

Vnitrounijní obchod se zbožím z pohledu 
uplatňování DPH

Novinky z Národní účetní rady 

Povinnosti daňových poradců podle AML 
zákona 

DPH u dovozu a vývozu v roce 2020 

Zahraniční obchod se službami z pohledu 
uplatňování DPH a celních předpisů 

Řetězení daňových ztrát z pohledu Nejvyššího 
správního soudu 

Daně z příjmů s Ing. Ivanou Pilařovou 

Elektronická kancelář daňového poradce 
– prezentace software BMD NTCS 

Celní předpisy v roce 2020 

Elektronický daňový spis – prezentace software 
DATEV – TAX 

Zásadní novela zákona o obchodních 
korporacích, včetně základních daňových 
a účetních dopadů 

INCOTERMS 2020 

Rámcové pojištění kybernetických rizik a právní 
ochrany pro daňové poradce 

Domovní prohlídky, Trestní odpovědnost 
daňových poradců, Zneužití práva 

Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob 

Novinky k DPH 

Změny a novinky v právní úpravě společností 
s ručením omezeným a akciových společností 
od roku 2021 

Digitální novinky pro daňaře 

Daň z příjmů v daňových judikátech 

Digitalizace účetnictví 2021 

Novinky z legislativy ve vazbě na daň z příjmů 
právnických osob 

Novinky v DPH od 1. 1. 2021 

Digitální novinky pro daňaře, přednášející Milan Vodička 

Změny a novinky v právní úpravě společností s ručením 
omezením a akciových společností od roku 2021, 
přednášející Petr Čech



Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů, přednášející Marek Reinoha

Domovní prohlídky, Trestní odpovědnost daňových poradců, Zneužití práva, přednášející Vít Koupil

Zásadní novela zákona o obchodních korporacích, včetně základních daňových a účetních dopadů, 
přednášející Bohumil Havel a Jiří Nesrovnal 

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání
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Vzdělávání pro veřejnost

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

Přípravný kurz Praha, ČSVTS Novotného lávka

Zaplněný přednáškový sál

Přípravný kurz spotřební a ekologické daně, přednášející Ivo Šulc

Vzdělávání pro veřejnost je zaměřeno na pří-
pravu ke kvalifikační zkoušce. I přes toto svo-
je zaměření, jsou kurzy v poslední době stále 
více oblíbené i u některých daňových poradců, 
řady jejich spolupracovníků a zaměstnanců 
a dalších osob zabývajících se problematikou 
daní, jako univerzální vzdělávací program. 
Cílem kurzů je rekapitulace a rozšíření zna-
lostí v oblasti praktického použití daňového 
práva a účetnictví.
Během roku, kdy nám situace ohledně ko-
ronaviru zkomplikovala celoroční výuku, se 
i přes náhrady termínů a za cenu menšího po-
čtu účastníků kurzy podařilo dokončit.

Součástí tohoto typu vzdělávání je také cer-
tifikované 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, 
jejíž oblíbenost plyne zejména z komplexnos-
ti přednášené problematiky.
Účastníci, kteří absolvují celý výukový pro-
gram a v závěru úspěšně složí odborný test 
s praktickými příklady, obdrží osvědčení o ab-
solvování tohoto komplexního vzdělávacího 
programu – Daňový specialista.
Daňovou abecedou, která byla přednáše-
na v on-line prostředí, prošlo v roce 2020  
55 uchazečů a osvědčení získalo celkem  
45 z nich.

Prezence účastníků

Přípravný kurz daň z příjmů právnických osob, 
přednášející Ivana Pilařová



Přípravný kurz účetnictví, přednášející Pěva Čouková

Daňový řád, přednášející Karel Alexa Manažerka přípravných kurzů, Miroslava Říčná

Přípravné kurzy, přednášející Věra Engelmannová Daňová abeceda, daň z přidané hodnoty, 
přednášející Igor Pantůček
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V červenci a v srpnu byl proveden prů-
zkum mezi daňovými poradci, jehož 
cílem bylo získat zpětnou vazbu na 
on-line vzdělávání, realizované v prv-
ním pololetí a podněty pro akce na 
období následující.

Celkem na dotazník odpovědělo 190 
respondentů. Při interpretaci výsledků 
je nutné zohlednit, že počet respon-
dentů nebyl ve vztahu k celkovému 
počtu daňových poradců vysoký. Pře-
sto jsou výsledky v některých částech 
poměrně zajímavé a navíc se díky 
doplňujícím komentářům podařilo 
získat řadu podnětů pro další rozvoj 
a zlepšení nabídky on-line akcí.

Přibližně 80 % respondentů potvrdi-
lo, že některou z on-line akcí Komory 
absolvovalo, zbylých 20 % sice zatím 
zkušenost nemá, ovšem i v tomto 
případě jen 9 osob uvedlo, že je ten-
to formát školení nezajímá a pouze  
2 osoby uvedly, že by Komora neměla 
on-line školení nabízet vůbec. Zkuše-
nost a hodnocení on-line vzdělávání 
je jednoznačně pozitivní. Na otázku, 
zda on-line školení dokáže nahradit 
prezenční formu, překvapivě 52 % od-
povídajících daňových poradců uved-
lo, že „ano, zcela“ a dalších 41 % od-
povědělo „ano, ale jen částečně“. „Ne“ 
pak na tuto otázku odpovědělo pouze 
7 % z nich.

Další poměrně zajímavou otázkou byl 
dotaz na to, zda z hlediska formátu 
vyhovuje spíše čistě on-line formát, 
kdy je celé školení pouze v on-line 
prostředí včetně lektora, který sedí 
zpravidla u svého počítače (61 % od-
povědí) nebo je preferovaná kombina-
ce prezenčního školení a souběžného 
živého přenosu z místa konání (33 % 
odpovědí). Důležité zjištění je pak to, 
že respondenti přikládají určitou dů-
ležitost možnosti zhlédnutí semináře 
i ze záznamu, přičemž 62 % uvedlo, že 
je to dobrá přidaná hodnota, ale není 
to úplně zásadní. 
Jedna z otázek se týkala i klubových 
setkání. Na dotaz, zda by odpovídající 

Průzkum spokojenosti s on-line vzděláváním

0 %

Ano, zcela

Ano, ale
jen částečně

Ne

Nevím

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Dokáže online formát školení nahradit 
prezenční formu školení?

Odpověď Počet 

Ano, zcela 52,22 % 94

Ano, ale jen částečně 40,56 % 73

Ne 6,67 % 12

Nevím 0,56 % 1

Celkem dotázaných 180 *

0 %

Ano

Ne

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Účastnil/a jste se v prvním pololetí 2020 
on-line školení organizovaných Komorou?

Odpověď Počet 

Ano 78,42 % 149

Ne 21,58 % 41

Celkem dotázaných 190

70 % 80 %

* na tuto otázku neodpovědělo 
10 respondentů
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souhlasili, aby do budoucna klubová 
setkání probíhala čistě v on-line for-
mátu, se sešly následující odpovědi: 
„Ano, klubová setkání by bylo možné 
přesunout pouze do on-line.“ (63 %); 
„Ano, ale jen občas, když to bude nut-
né například z organizačních důvodů.“ 
(24 %); „Ne“ 8 %; „Nevím“ 5 %.

Výsledky jednoznačně potvrdily zájem 
o on-line formu akcí a pozitivní zkuše-
nost s proběhlými akcemi v prvním 
pololetí. I z tohoto důvodu kancelář 
připravila další sérii tohoto typu škole-
ní a je připravena počet takových akcí 
postupně rozšiřovat. Výhodou on-line 
formátu je mimo jiné velká variabilita 
času přednášky, kdy jak na straně or-
ganizátora, tak na straně posluchačů 
je možné připravit a akceptovat i vel-
mi krátké a úzce tematicky zaměřené 
akce, které by klasickým prezenčním 
způsobem bylo obtížné připravit a na-
bídnout.

Souhlasil/a byste i do budoucna se zařazením 
čistě on-line formátu i u klubového setkání?

0 %

Ano, klubová
setkání by...

Ano, ale jen
občas, když...

Ne

Nevím

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Odpověď Počet 

Ano, klubová setkání by bylo možné přesunout 
pouze do on-line 62,78 % 113

Ano, ale jen občas, když to bude nutné napří-
klad z organizačních důvodů 23,89 % 43

Ne 7,78 % 14

Nevím 5,56 % 10

Celkem dotázaných 180 *

0 %

Ano, má zásadní 
význam...

Ano, je to dobrá 
přidaná...

Ne, důležitý je 
živý přenos...

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Je pro Vás záznam ze školení důležitý?

Odpověď Počet 

Ano, má zásadní význam 
pro účast na školení 28,33 % 51

Ano, je to dobrá přidaná 
hodnota, ale není úplně zásadní 62,22 % 112

Ne, důležitý je živý přenos včetně možnosti 
se zeptat nebo diskutovat 9,44 % 17

Celkem dotázaných 180 *
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Kurzy osobního rozvoje 
pro daňové poradce

Kurzy osobního rozvoje byly po-
dobně jako ostatní akce ovliv-
něny epidemiologickou situací. 
Jelikož přidanou hodnotou kurzů 
měkkých dovedností jsou zejmé-
na osobní setkání a diskuse mezi 
účastníky a přesun do on-line 
formy nedokáže plně poskytnout 
adekvátní atmosféru, musela být 
řada akcí zrušena. 
V Praze se však podařilo v obdo-
bí leden až srpen prezenčně zo-
pakovat vzdělávací cyklus Efek-
tivní komunikace pro daňové po-
radce a dále ve dnech 9. – 10. 
července zorganizovat v Brně 
nové dvoudenní školení zaměře-
né na lidské zdroje „Management 
lidských zdrojů I., aneb pohovor 
není rozhovor“. 

Kancelář Komory zařadila na 
podzim poprvé pro daňové po-
radce seminář zaměřený na 
problematiku zvládání stresu 
a prevenci syndromu vyhoření. 
Seminář byl připraven pro dvě 
skupiny zájemců. První termín 
se uskutečnil ve dnech 17. – 18. 
září v prostorách Wellness pen-
zionu Medličky a druhý termín 
8. – 9. října v Resortu Johanka. 
Obě destinace se nachází v krás-
né přírodě na Vysočině na půli 
cesty mezi Prahou a Brnem. At-
mosféra obou seminářů byla vel-
mi příjemná a inspirativní.
Pro zájemce o osobní rozvoj 
jsme jako novinku připravili tzv. 
Drobné občerstvení měkkých do-
vedností – krátká on-line setkání 
s lektorkami, která umožňují si 
témata osobního rozvoje průběž-
ně připomínat a osvěžovat.

Tématy kurzů  
provedly lektorky:

PhDr. Anita Crkalová,
Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M., 
Ing. Lenka Mrázová, FCCA, 
Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., 
Assoc. CIPD. 

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

Účastníci kurzu 

Prostředí kurzu Zvládání stresu Medličky

Účastníci kurzu 



Účastníci kurzu Efektivní komunikace

Lektorky kurzu Efektivní komunikace 
zleva: Lenka Mrázová a Hana Vykoupilová

Účastníci kurzu Management lidských zdrojů

Lektorky kurzu Zvládání stresu 
zleva: Anita Crkalová a Hana Vykoupilová

Účastníci kurzu Zvládání stresu 
v Resortu Johanka
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Kontinuální profesní vzdělávání

Trvalé vzdělávání je nedílnou součástí výkonu profese 
a jednou z garancí vysokého profesního standardu slu-
žeb daňových poradců. Daňoví poradci se mohou přihlásit 
k dobrovolnému systému Kontinuálního profesního vzdě-
lávání (KPV), jehož cílem je vytvořit nástroj na zajištění 
a udržení vysokého odborného standardu daňových po-
radců a s jeho pomocí vytvořit podmínky pro odpovídající 
prezentaci příslušníků profese vůči klientům i veřejnosti 
obecně.
Každý z nich má tuto skutečnost uvedenou ve svém osob-
ním profilu na webových stránkách Komory. Každému, kdo 
splní minimální požadovaný počet hodin vzdělávání (45 
hodin ročně), je každoročně vystaveno potvrzení o splnění 
hodinové dotace za daný rok.
A protože byla v roce 2020 situace komplikovaná, vyšli 
jsme žadatelům o KPV vstříc a nabídli jim možnost uznání 
i samostudia v rozsahu 10 hodin. Naším záměrem je ma-
ximálně podpořit všechny, kteří mají zájem své znalosti 
prohlubovat. V roce 2020 bylo ke KPV přihlášeno 934 da-
ňových poradců. 

Jazykové vzdělávání

V roce 2020 Komora organizovala jazykové kurzy anglic-
kého a německého jazyka. Odborná daňová němčina byla 
novinkou tohoto roku. 
Kurzy pro zájemce o anglický jazyk probíhaly ve třech 
úrovních – základní, středně pokročilý a pokročilý a bylo 
možné se jich zúčastnit jak v Brně, tak v Praze. Německý 
jazyk se vyučoval pouze v Brně. 
Vzhledem k pandemické situaci nakonec probíhala vět-
šina lekcí v on-line prostředí. A ačkoliv se tato varianta 
osvědčila a vrátily se  nám kladné ohlasy, je osobní setká-
ní, obzvlášť při výuce jazyků, nenahraditelné. Jsme proto 
rádi, že se nám podařilo alespoň některé lekce zajistit pre-
zenčně a studenti se se svými lektory mohli setkat tváří 
v tvář. 

Lektoři:
Ing. Vladimír Zdražil
Mgr. Marcela Svatková
Mgr. Ondřej Veselý

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Vzdělávání

Velké díky patří lektorům, kterým se podařilo pro 
více než 50 účastníků z řad daňových poradců 
a jejich spolupracovníků připravit zajímavé kur-
zy, které i v on-line formě dokázaly zaujmout 
a přinést nové znalosti.
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Zasedání garantů klubových setkání

Dne 16. června se uskutečnilo setkání garantů regionál-
ních klubů, které z důvodu vládních nařízení proběhlo 
on-line formou. Mezi diskutovaná témata byla zařazena 
on-line forma klubových setkání v budoucnu, vyhodno-
cení nově zavedené povinnosti registrovat se na klubové 
setkání a rozpočet klubů v letech 2019 a 2020. 

Zasedací místnost po rekonstrukcí

Nově zrekonstruované prostory

Pandemické období jsme využili na re-
konstrukci prostor v sídle Komory, kte-
ré jsme proměnili na moderní prostředí 
s odpovídajícím technickým zázemím. 
Už se těšíme, až v naší zasedací míst-
nosti přivítáme první účastníky námi 
pořádaných kurzů.

Zasedací místnost před rekonstrukcí

Zasedací místnost po rekonstrukcí

Zasedací místnost po rekonstrukcí
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CFE - Tax Advisers Europe 

Pandemická situace ovlivnila situaci nejen 
v České republice, ale i v zahraničí.
Evropská organizace daňových poradců CFE 
Tax Advisers Europe část aktivit zcela zrušila 
a ostatní nahradila on-line formou, např. jed-
nání řídících a profesních výborů nebo Valnou 
hromadu.

Jsme rádi, že byl do vedení CFE Tax Advisers 
Europe na zářijové Valné hromadě zvolen do 
pozice Executive Board Director bývalý prezi-
dent KDP ČR, Ing. Jiří Nekovář, Ph.D. Ten tak 
v Executive Board nahradil současnou prezi-
dentku KDP ČR, Ing. Petru Pospíšilovou, která 
na svoji předchozí funkci viceprezidentky CFE 
znovu nekandidovala. 

Kontinuita zastoupení českých daňových po-
radců v řídících a pracovních orgánech CFE je 
vnímána jako důkaz silné pozice Komory da-
ňových poradců ČR v Evropě a potvrzení dlou-
holeté aktivní podpory a spolupráce daňových 
poradců na evropské i světové úrovni.

Zleva: Anna Misiak (viceprezidentka CFE), 
Jiří Nekovář, Petra Pospíšilová

Naši zástupci se aktivně účastní jednání profesních výborů 
a umožňují tak, aby naše názory na řešené profesní i daňové 
otázky zazněly i na evropské úrovni.
Professional Affairs Comiitee, leden 2020
zleva: Sylvester Schenk, Radek Neužil

Zleva: Jiří Nekovář, Piergiorgio Valente (prezident CFE)



On-line zasedání Valné hromady CFE, září 2020

30. listopadu se konal již 13. roč-
ník evropské konference zaměřené 
na profesní otázky daňového po-
radenství, tentokrát v čistě on-line 
formátu.
Nosným tématem konference byla 
„Práva daňového subjektu a právní 
jistota v době digitální“.

Konference přivítala daňové exper-
ty i akademiky, vystoupili také zá-
stupci Evropské komise, kteří shr-
nuli evropský i celosvětový vývoj 
v oblasti ochrany práv daňových 
subjektů a vliv zavádění moderních 
technologií na tato práva.

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Zahraniční aktivity

Conference on Tax Advisers’ 
Professional Affairs

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020

Conference on Tax Advisers’ 
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V minulém roce oslavila CFE 60 let od svého 
založení a při této příležitosti vydala hned na za-
čátku roku 2020 dvě publikace.

V této publikaci renomovaní daňoví experti dis-
kutují klíčová daňová témata jako jsou digitální 
ekonomika nebo analýza hodnotového řetězce, 
ale nevyhýbají se ani kontroverznějším téma-
tům, které reflektují základní práva daňových po-
platníků nebo zdanění robotů. Liber Amicourum 
si klade za cíl být uceleným pohledem, sbírkou 
a praxí podložených názorů na výzvy současné-
ho mezinárodního daňového světa. 

CFE 60th Anniversary Liber Amicorum

60th Anniversary Book

Druhou publikací je CFE 60th Anniversary Book. 
Tato publikace podává zprávu o historii a vý-
voji této organizace. Zároveň upozorňuje na 
jedinečnou roli a významný příspěvek CFE do 
jednání v daňových otázkách na celoevropské 
i celosvětové daňově - politické scéně.



Společné zasedání 
Prezidií KDP ČR a SKDP

Obvyklé podzimní jednání představitelů Slovenské 
komory daňových poradců a Komory daňových po-
radců ČR se letos uskutečnilo 12. října netradičním 
způsobem a to částečně prezenčně a částečně vzdá-
leně přes telekonferenci GoToMeeting.
V sídle Komory v Brně bylo připraveno první prezenč-
ní místo pro část zástupců Prezidia KDP ČR, druhé 
bylo zajištěno v prostorách KPMG v Praze, ze společ-
ných prostor v Bratislavě se připojila část zástupců 

Zleva: Zuzana Rylová, Matěj Nešleha, Jana Skálová, Tomáš Urbášek, 
Gabriela Hrachovinová, Jiří Nesrovnal, Edita Ševcovicová, Radek Neužil

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Zahraniční aktivity

z SKDP. Ostatní se připojili do videokonference ze 
svých home office.
Na programu jednání bylo shrnutí dění v obou komo-
rách, novinky v oblasti legislativy a diskuze nad dal-
ším ročníkem Česko-slovenského fóra pro rok 2021, 
kterého se tradičně účastní daňoví poradci, zástupci 
státní správy a soudci a kde se diskutují přesahová 
témata těchto profesí.
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Spolupráce s partnery
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11. ročník odborného semináře 
Národní účetní rady

Libor Vašek a Alice Šrámková během přednášky

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Spolupráce s partnery

Komora organizačně zajistila již 11. ročník 
odborného semináře Národní účetní rady. 
Z pochopitelných důvodů a na základě přija-
tých opatření však účastníci museli zůstat 
tentokrát doma nebo ve svých kancelářích. 
Na živém on-line streamu z Vysoké ško-
ly ekonomické v Praze je přivítal úřadující 
předseda Národní účetní rady a zároveň dě-
kan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

V úvodu semináře již tradičně vystoupil zá-
stupce Ministerstva financí ČR, náměstek 
ministryně JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., 
Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D., který pre-
zentoval protikrizová opatření s důrazem 
na daň z příjmu. Úvodní vystoupení pak 
uzavřel viceprezident KDP ČR, Mgr. Ing. Petr 
Toman, který shrnul aktivity Komory v době 
pandemie. Ve druhé a třetí části semináře 
se vystupující věnovali využití standardních 
účetních postupů pro řešení nestandardních 
situací v době pandemie a tradičně také no-
vým interpretacím Národní účetní rady.

Zpětné uplatnění ztráty a její správné zobrazení 
v účetnictví bylo tématem přednášky Edity Ševcovicové

Úřadující předseda NÚR Ladislav Mejzlík zahájil seminář



Jana Skálová prezentovala účetní souvislosti nájemních 
vztahů v kontextu aktuální pandemické situace

Jiří Pelák a Michal Štěpán v průběhu přednášky o postupech posuzování toho, zda 
je při sestavení a auditu účetní závěrky dodržen předpoklad trvání účetní jednotky

Stanislav Kouba během přednášky o protikrizovém 
opatření s důrazem na daň z příjmů

Aktivity Komory v době pandemie představil 
Petr Toman, viceprezident KDP ČR

Závěrečné téma účetní zobrazení vypořádacích 
podílů prezentoval David Procházka
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Daňař & daňová firma roku 2019

Sál hotelu International v Praze, kde probíhalo 
slavnostní vyhlášení výsledků

Hostem večera byla generální ředitelka Generálního 
finančního ředitelství, Tatjana Richterová

Vyhlášení Daňové osobnosti roku 2019 v komerční sféře,
zleva: Tomáš Goláň, Petra Pospíšilová



Slavnostní přípitek všem vítězům

Závěr celého galavečera patřil hudebnímu 
vystoupení dětí ze ZUŠ Hostivař

Závěrečný raut

V pražském hotelu International byli ve středu 5. úno-
ra slavnostně vyhlášeni vítězové jubilejního 10. roční-
ku soutěže Daňař & daňová firma roku 2019.
V soutěži pořádné společností Wolters Kluwer ČR 
byli na základě hlasování odborné i laické veřejnosti 
odměňováni ti nejlepší daňoví specialisté a osobnos-

Plaketa pro výherce v soutěži 
Daňař & daňová firma roku 2019

Vítězové jubilejního 10. ročníku soutěže 
Daňař & daňová firma roku 2019

ti z oblastí daní. Vedle toho byly oceňovány také tři 
Nejvstřícnější finanční úřady roku 2019 a Nejžádaněj-
ší zaměstnavatel v daních za rok 2019. Již podruhé 
byl vyhlášen i žebříček Největších poradenských fi-
rem roku 2019. Komora daňových poradců ČR byla 
mediálním partnerem celé soutěže.
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Zákon roku 2019

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Spolupráce s partnery

Členové nominační rady
zleva: Tereza Petrášová, Barbara Pořízková, 
Jiří Nesrovnal

Vyhlašování výsledků

Zleva: Jiří Nesrovnal, Tomáš Babáček

Závěrečná diskuze

Nejlepším legislativním počinem roku 2019 byl zákon, který 
zakládá obecné právo komunikovat se státem digitální for-
mou a povinnost státu záležitosti digitálně řešit. Tento zákon 
tvoří právní rámec, díky kterému by v průběhu pěti let mělo do-
jít k digitalizaci všech služeb státní správy, měly by být vydány 
potřebné elektronické formuláře a propojeny registry, aby lidé 
nemuseli nosit dokumenty z úřadu na úřad. Shoda na přije-
tí předpisu napříč politickým spektrem dává příslib reálného 
převedení do praxe. 
Na druhém místě se umístil zákon č. 277/2019 Sb., který sta-
novuje, že právní předpisy budou nově nabývat účinnosti vždy 
jen dvakrát do roka, a to od 1. ledna nebo od 1. července, což 
může zásadně zvýšit uživatelský komfort podnikatelů i všech 
ostatních adresátů právních předpisů.
Na třetí místo byl nominován nález Ústavního soudu k for-
mulářům v daňovém řízení, který společně nominovali JUDr. 
Barbara Pořízková, místopředsedkyně Nejvyššího správního 
soudu, Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR, JUDr. 
PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správní-
ho soudu a Ing. Mgr. Tereza Petrášová, daňová poradkyně ze 
společnosti Deloitte Advisory, s.r.o.    

A jaké bylo konečné pořadí?
1. Digitální stát: obíhají data, nikoliv lidé 
(zákon o právu na digitální služby)
2. Větší předvídatelnost a přehlednost zákonů 
(jednotné dny právní účinnosti a přehledy povinností)
3. Stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem

Zákon roku je společným projektem firem, asociací a dalších
subjektů angažujících se v oblasti kvality regulace českého 
podnikání. Hlavním organizátorem je advokátní kancelář De-
loitte Legal ve spolupráci s partnery z oblasti podnikatelské 
a právnické obce. Tímto projektem je aktivně podněcována 
společenská debata o potřebných oblastech a formách regu-
lace podnikání v Česku. Záštitu projektu převzaly Česká advo-
kátní komora, Hospodářská komora ČR a Komora daňových 
poradců ČR.



Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Spolupráce s partnery

Firemní filantropie 

Vánoční dárky

Pravidelně každý rok objednáváme nástěnné kalen-
dáře v tiskárně Ing. Františka Čechury sídlící v Jina-
čovicích. V současné době tato firma spolupracuje 
s největšími vydavatelstvími v České republice. Chrá-
něná dílna zaměstnává přes 60 lidí, z kterých je více 
než 90 % se zdravotním postižením.

Nástěnné kalendáře

V roce 2019 Komora zahájila spolupráci s firmou 
SMERO, která je členem asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených. Mají ve svých řadách více 
než 50 % zdravotně znevýhodněných osob a na tu-
zemském trhu působí 23. rokem. 
Kromě běžných kancelářských potřeb pro nás zajistili 
i vánoční dárky pro naše kolegy, partnery a osobnosti 
z profesního života Komory.

Komora daňových poradců je zapojena do projektu 
SBÍREJ -TONER.CZ. Jedná se o ekologicko-charitativ-
ně zaměřený projekt organizovaný občanským sdru-
žením AKTIPO o. s. V České republice je realizován 
od roku 2009.
Celkově se za období květen 2009 – prosinec 2020 
podařilo získat částku 3 331 535 Kč. Celý výtěžek zís-
kaný z renovace nasbíraných tonerů je rozdělen mezi 
zařízení pro mentálně hendikepované a nemocné 
spoluobčany, která jsou do projektu zapojena.  

Sbírej toner
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Publikační činnost
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Bulletin

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Publikační činnost

Základním periodikem a současně komunikačním nástro-
jem Komory daňových poradců ČR vůči svým členům a ta-
ké i vůči odborné veřejnosti je Bulletin vydávaný formou 
tištěného čtvrtletníku. Pod vedením Redakční rady se po-
kračovalo ve formátu tištěného Bulletinu, který vznikl v roce 
2013, jehož obsah tvoří autorské texty, redigované Redakční 
radou.

Tištěný časopis je doplněný elektronickým formátem, e-Bulleti-
nem, rozesílaným měsíčně daňovým poradcům.

Redakční rada pracovala 
v roce 2020 ve složení:

Mgr. Simona Hornochová
JUDr. Petra Nováková, Ph.D.
doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
doc. Ing. Jana Tepperová, Ph.D.
Ing. Lucie Wadurová, LL.M.

Obálka Bulletinu 1/2020

Obálka Bulletinu 3/2020

Obálka Bulletinu 2/2020

Obálka Bulletinu 4/2020



Sborník příkladů

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Publikační činnost

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

Obálka Sborníku příkladů 2020

Daňové zákony a účetnictví

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

Zpráva o činnosti KDP ČR

Publikace „Zpráva o činnosti Komory“ je vydávána jednou roč-
ně a obsahuje přehled aktivit Komory za uplynulý rok. Přináší 
průřez oblastmi jako jsou orgány KDP ČR, Valná hromada, kva-
lifikační zkoušky na daňového poradce, daňoví poradci, daňově 
poradenské společnosti a asistenti, Odborné kolégium a legis-
lativa, vzdělávání, zahraniční aktivity, spolupráce s partnery, pu-
blikační činnost, prezentace Komory na veřejnosti, společenské 
a sportovní akce a kancelář Komory.

Publikace „Zpráva o činnosti Komory“ je vydávána jednou roč-
ně a obsahuje přehled aktivit Komory za uplynulý rok. Přináší 
průřez oblastmi jako jsou orgány KDP ČR, Valná hromada, kva-
lifikační zkoušky na daňového poradce, daňoví poradci, daňově 
poradenské společnosti a asistenti, Odborné kolégium a legis-
lativa, vzdělávání, zahraniční aktivity, spolupráce s partnery, pu-
blikační činnost, prezentace Komory na veřejnosti, společenské 

Obálky publikací Daňové 
zákony a účetnictví
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Nová verze návrhu zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové 
ztráty podnikatelům může pomoci v krizové situaci 

 
Brno, 25. května 2020 – Ministerstvo financí ČR přepracovalo původní verzi návrhu novely zákona 
o daních z příjmů. Ta má nově nyní umožnit podnikatelům zpětné uplatnění daňové ztráty. Podstata 
návrhu spočívá v tom, že pokud v krizovém roce 2020 dosáhne podnikatel daňovou ztrátu, bude mít nově 
možnost tuto ztrátu uplatnit zpětně v letech 2018 či 2019 prostřednictvím dodatečného daňového 
přiznání. Tato pozitivní změna bude platit nejen pro rok 2020, ale bude ji možné využít i v dalších letech. 
 
Člen Prezidia Komory daňových poradců ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří 
Nesrovnal, dodává: „Praktickým důsledkem bude, že pokud podnikatel v těchto letech platil daň, 
bude mu díky uplatnění daňové ztráty tato daň vrácena. Tento návrh již v minulosti Komora 
daňových poradců uplatňovala, neboť jej považuje za správný a systémový. V této souvislosti velmi 
oceňujeme, že při projednávání a přípravě návrhu byly zohledněny a akceptovány naše zásadní 
systémové připomínky, díky nimž se návrh výrazně vylepšil a může skutečně pomoci bez případných 
vedlejších negativních dopadů.“ 
 
„Pozitivní součástí návrhu je i to, že z hlediska ztráty za rok 2020 nemusí podnikatel čekat na její 
přesné vyčíslení v rámci daňového přiznání, které bude podávat až v roce 2021, ale může ji 
dopředu odhadnout a uplatnit vratku daně dříve,“ říká viceprezident Komory daňových poradců, Petr 
Toman. „Odhad by samozřejmě měl být reálný a případný rozdíl v neprospěch státu by bylo nutné vrátit 
i s úrokem z prodlení,“ doplňuje Toman. Při využití odhadu daňové ztráty za rok 2020 je možné tento 
odhad uplatnit zpětně prostřednictvím daňového přiznání pouze v roce 2019. 
 
V cash flow podnikatelů se daný návrh, pokud bude schválen, může pozitivně projevit i tím, že díky 
předpokládané vratce daně z příjmů, se již nyní zvýší jejich bonita například pro možnost požádat o úvěr 
či půjčku. 
 
Na tomto příkladu se stejně jako v případě tzv. Pětadvacítky ukazuje, že pokud Ministerstvo financí 
spolupracuje při přípravě návrhů s odbornou veřejností, je to ku prospěchu všech, především ale v tuto 
chvíli těžce zkoušených podnikatelů.  
 
Aktuálně se ještě diskutuje otázka, zda zpětné uplatnění ztráty nelimitovat určitou částkou. Jde však 
o politické rozhodnutí, do kterého Komora nezasahuje. Z odborného hlediska však jakýkoli limit systém 
komplikuje a přináší zbytečně sporné situace. 
 
 
Mgr. Ing. Petr Toman  Ing. Bc. Jiří Nesrovnal               
viceprezident KDP ČR               člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce DPPO 
T: +420 724 244 076  T: +420 602 771 822          
E: tomanp@email.cz  E: nconsult@nconsult.cz 
 
 
 
 

Kontaktní osoba kanceláře Komory 
Ing. et Ing. Kateřina Foretová 
manažer PR 
T: +420 605 205 705 
E: foretova@kdpcr.cz 
 
Komora daňových poradců ČR 
Kozí ulice č. 4 
602 00 Brno 
H: www.kdpcr.cz 
 
 
O Komoře daňových poradců ČR 
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána 
zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení 
a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 952 daňových poradců a eviduje 1158 společností 
vykonávající daňové poradenství. 

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace 
a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními 
předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz. 

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 provozuje Evropský seznam 
daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org. 

 

 
 

 
 
 

Tiskové zprávy

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

Seznam tiskových zpráv:

17. 1. 2020 Komora podporuje urychlení řízení před 
Nejvyšším správním soudem

29. 1. 2020 Zásadní změny v daňových předpisech by 
měly procházet standardním legislativním procesem

6. 4. 2020 Komora daňových poradců stojí v těžkých 
dobách na straně podnikatelů a občanů a pomáhá 
s řešením ekonomických a daňových důsledků 
ekonomické krize

7. 4. 2020 Komora podporuje upravený vládní návrh 
zákona o kompenzačním bonusu, ve kterém uplatňuje 
své pozměňovací návrhy ve prospěch OSVČ

7. 4. 2020 Všechny návrhy na řešení současné 
krize je třeba diskutovat s odborníky na daně

8. 4. 2020 Schválená verze kompenzačního bonusu 
zohlednila zásadní koncepční připomínky Komory 
daňových poradců

27. 4. 2020 Upravená novela daňového řádu 
pomůže podnikatelům

30. 4. 2020 V anketě Zákona roku 2019 zvítězily 
předpisy, které ulehčují život a práci podnikatelům 
i občanům

24. 5. 2020  Zákon, který měl zaměstnavatelům 
ulevit v platbě sociálního pojištění, výrazně 
zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců

25. 5. 2020 Nová verze návrhu zákona umožňujícího 
zpětné uplatnění daňové ztráty podnikatelům může 
pomoci v krizové situaci

11. 6. 2020 Náměty Komory daňových poradců, které 
pomohou podnikatelům i občanům, byly zohledněny 
ve 3. liberačním balíčku

12. 06. 2020 Senátní verze odstraňuje vážné 
nedostatky návrhu na prominutí odvodů sociálního 
pojištění

4. 8. 2020 Pozor na nekvalifikované poradce, stížnosti 
nespokojených klientů dokládají jejich nízkou kvalitu 
a obtížné řešení problémů

19. 10. 2020 Kompenzační bonus nově a odložení 
EET. To jsou výsledky jednání, na kterých se aktivně 
podílíme!

29. 10. 2020 Soutěž o nejlepší daňovou diplomku 
potvrdila, že daně jsou problematika napříč obory

23. 11. 2020 Potřebné změny podporující podnikatele 
kazí některé neprodiskutované návrhy a hlavně 
nejistota, co bude vlastně platit

 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 Schválená verze kompenzačního bonusu zohlednila zásadní 

koncepční připomínky Komory daňových poradců 
 
Brno, 8. dubna 2020 – Ve včerejších večerních hodinách Poslanecká sněmovna schválila 

kompenzační bonus pro OSVČ. Schválenou verzi plně podporujeme. Jsou zohledněny všechny 

zásadní připomínky, které Komora uplatnila a díky nimž na tento příspěvek dosáhli ti, kteří byli 

zasažení koronavirovou krizí a pro něž byl skutečně určen.  
 
Viceprezident Komory daňových poradců, Petr Toman, dodává: „Považujeme za velmi důležité, že 

v rámci rozpravy ministryně financí reagovala na naše podněty a potvrdila, že kompenzační bonus 

bude osvobozen od daně. Významné je také to, že byl schválen další náš návrh, na jehož základě 

bude od daně osvobozeno OČR, které je poskytováno OSVČ.“  Díky návrhům Komory tak podnikatelé 

předem získají nezbytnou právní jistotu, že oba příspěvky nebudou podléhat dani, tj. ani sociálnímu ani 

zdravotnímu pojištění. Půjde o čistou částku, kterou jim stát dává k dispozici. 

 
Daňový poradce a vedoucí Sekce správa daní a poplatků, Tomáš Hajdušek, doplňuje: „Neméně důležité 

je také to, že se podařilo prosadit náš další návrh, aby žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu 

bylo možné podávat také prostřednictvím emailu. Výrazně se tím zjednoduší administrace tohoto 

příspěvku a předejde se v tuto chvíli nechtěným frontám na poštách či na finančních úřadech.“ 

 
„Je vidět, že pokud Ministerstvo financí při přípravě právních předpisů, které mají řešit současnou krizi, 

spolupracuje s Komorou daňových poradců, je výsledek výrazně efektivnější. Opakovaně deklarujeme, 

že jsme takto připraveni spolupracovat nejen s Ministerstvem financí, ale i s ostatními resorty a dáváme 

v této obtížné době zdarma k dispozici své špičkové odborníky. Doufáme, že tento příklad bude pro 

stát důkazem, že využití Komory je ve svém důsledku ku prospěchu všech, především však těch, 

kteří jsou současnou krizí nejvíce zasaženi,“ uvádí člen Prezidia a vedoucí Sekce daň z příjmů 

právnických osob, Jiří Nesrovnal.   
Mgr. Ing. Petr Toman  Ing. Tomáš Hajdušek   Ing. Bc. Jiří Nesrovnal               

viceprezident KDP ČR               vedoucí Sekce správa daní a poplatků člen Prezidia KDP ČR,  vedoucí Sekce DPPO 

T: +420 724 244 076  T: +420 602 427 342   T: +420 602 771 822          

E: tomanp@email.cz  E: tomas@hajdusek.cz   E: nconsult@nconsult.cz 

 
Kontaktní osoba kanceláře Komory Ing. et Ing. Kateřina Foretová manažer PR 

T: +420 605 205 705 E: foretova@kdpcr.cz  
Komora daňových poradců ČR Kozí ulice č. 4 
602 00 Brno 
H: www.kdpcr.cz 



 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Senátní verze odstraňuje vážné nedostatky návrhu na prominutí 
odvodů sociálního pojištění 

 
Brno, 12. června 2020 – Včera Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona 

promíjejícího platbu sociálního pojištění hrazenou zaměstnavatelem z objemu mezd za měsíce 

červen až srpen 2020 (Sněmovní tisk č. 875). Tento návrh je jistě pozitivní a může podnikatelům v této 

nelehké době pomoci. Bohužel však tento návrh nebyl dopředu konzultován se zástupci 

podnikatelů či profesními komorami. To se pak promítlo ve vlastním textu, který z praktického 

hlediska může vést k nejasným závěrům. Tyto nedostatky vládního návrhu se snaží odstranit 

právě senátní verze. 
 
„Senátní verze návrhu obsahuje i některé politické parametry, jako je zvýšení počtu zaměstnanců či 

speciální režim pro lékárny, ke kterým se Komora nevyjadřuje. Jeho součástí jsou však i změny, které 

vládní návrh mohou výrazně vylepšit a které podporujeme,“ zdůraznil člen Prezidia Komory daňových 

poradců ČR a vedoucí Sekce daň z příjmů právnických osob, Jiří Nesrovnal. 

 
Jedná se například o způsob stanovení počtu zaměstnanců. Zákon zatím vůbec neřeší, jakým způsobem  

se má určit počet zaměstnanců, přitom jde o jeden z klíčových parametrů vládního návrhu. V praxi se 

používá několik způsobů, které ale vedou k různým výsledkům. „Vítáme, že senátní verze jednoznačně 

určuje, že se pro určení počtu zaměstnanců použije průměrný přepočtený počet. Jde o údaj, který 

je zaměstnavatelům dobře znám, používají jej a tento výpočet také zohledňuje délku úvazků 

jednotlivých zaměstnanců. Je zcela zásadní, aby se zachovala konzistence ve výpočtových 

metodikách i v terminologii. Jinak je skutečně obtížné se v legislativě a jednotlivých nařízeních orientovat. 

Ostatně byli jsme toho svědky například i u programu Antivirus. Je třeba tomu předcházet.“ doplňuje 

místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků, Pavla Břečková.   

 
„Je v rozporu s cílem a smyslem návrhu „trestat firmy“ za to, že zaměstnanec chce sám od 

zaměstnavatele odejít z vlastní vůle nebo mu skončí dříve sjednaný pracovní poměr na dobu 

určitou. Logiku také nedává, aby firmy nemohly uplatnit žádnou slevu jen proto, že jim zaměstnanec 

onemocní nebo odejde na mateřskou dovolenou. Tyto skutečnosti senátní návrh řeší,“ dodává 

místopředseda Sekce hospodářské politiky, Ladislav Minčič z Hospodářské komory.  

 
„Senátní verze se také snaží reagovat na v praxi běžnou situaci, kdy v březnu 2020 byly vyplaceny 

odměny za první čtvrtletí, případně za rok 2019. Z tohoto titulu bude vyměřovací základ pro 

pojistné za 03/2020 vysoký a firmy by na slevu nemusely dosáhnout i v situaci, kdy mzdy nesníží 

ani o jedinou korunu a nepropustí jediného zaměstnance,“ připomíná prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu, Tomáš Prouza.   
 
Za správný odvod pojistného odpovídají zaměstnavatelé s tím, že za jakákoli pochybení hrozí 

sankce. Zákonné podmínky proto musí být zcela jednoznačné a nesporné. To bohužel v některých 

ohledech vládní návrh nesplňuje.  
 
„Mrzí nás, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nepožádalo o spolupráci při přípravě tohoto 

zákona, ačkoli jsme paní ministryni spolupráci nabízeli již v březnu. Zákon tak nemusel obsahovat 

tyto závažné nedostatky, již mohl platit a firmy se na něj mohly připravit,“ uzavírá vedoucí Sekce 

správa daní a poplatku Komory daňových poradců ČR, Tomáš Hajdušek. 

„Pro nás je důležité, aby tato pomoc byla skutečně funkční a firmy jí byly schopny jednoduše a bez 

pochybností aplikovat. Stávající návrh schválený sněmovnou většině podniků majících problémy 

vlivem pandemie nepomůže - míjí se účinkem. Senátní verze je zpřesňuje. Budeme ještě jednat 

s MPSV jako předkladatelem o novele,“ uzavírá prezident Konfederace zaměstnavatelských 

a podnikatelských svazů ČR, Jan Wiesner. 
  
 
Ing. Tomáš Hajdušek   Ing. Bc. Jiří Nesrovnal            RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA         

vedoucí Sekce správa daní       člen Prezidia KDP ČR,            místopředseda Sekce hospodářské   

a poplatků                                  vedoucí Sekce DPPO       politiky              

T: +420 602 427 342  T: +420 602 771 822            T: +420 266 721 340       

E: tomas@hajdusek.cz  E: nconsult@nconsult.cz          E: mincic@komora.cz 

 
Tomáš Prouza   Ing. Pavla Břečková, Ph.D.      Jan Wiesner 

prezident Svazu obchodu  místopředsedkyně představenstva    prezident KZPS ČR       

a cestovního ruchu ČR  AMSP         

T: +420 737 263 086   T: +420 733 722 512       T: +420 602 301 650       

E: prouza@socr.cz  E: breckova@audacio.cz                    E. wiesner@kzps.cz 
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O Komoře daňových poradců ČR 
Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána 

zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení 

a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 950 daňových poradců a eviduje 1159 společností 

vykonávající daňové poradenství. 

KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace 

a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními 

předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz. 

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 provozuje Evropský seznam 

daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 Zákon, který měl zaměstnavatelům ulevit v platbě sociálního 
pojištění, výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců 

 
Brno, 24. května 2020 – Senát ve středu (20. 5. 2020) schválil vládní návrh zákona o snížení penále 

z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem (sněmovní tisk č. 860). Odhlédneme-

li od faktu, že je pomoc v rámci tohoto zákona nedostatečná, tak tato schválená norma skrytě a potichu 

výrazně zkomplikuje přijímání nových zaměstnanců všem zaměstnavatelům.  
 
Vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců, Tomáš Hajdušek, to upřesňuje: 

„V rámci projednávání této novely v Parlamentu ČR byl poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou 

načten pozměňovací návrh, připravený Ministerstvem práce a sociálních věcí,  na jehož základě 

dochází ke změně lhůty, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku 

zaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení. Doposud byla tato lhůta 8 kalendářních dnů. 

Nově má zaměstnavatel povinnost učinit tyto kroky nejpozději v následující pracovní den. Takto 

stanovená lhůta je zcela nesmyslná a v praxi téměř nesplnitelná. Pokud zaměstnavatel tuto povinnost 

nesplní, vystavuje se riziku udělení pokuty až do výše 20 tisíc korun.“  
 
Člen Prezidia Komory daňových poradců, Jiří Nesrovnal doplňuje: „Taková restrikce je zcela 

neodůvodnitelná, a to zvláště v současné, pro zaměstnavatele komplikované, situaci. Jedná se 

také o postup, který je zcela v rozporu s vládou opakovaně deklarovanou snahou podnikatelům 

pomoci.“  
 
Je potřeba také zdůraznit, že jde o jednoznačný přílepek, který s daným návrhem nijak nesouvisí 

a neprošel žádným připomínkováním. Z odůvodnění pozměňovacího návrhu vyplývá, že jeho cílem má 

být elektronizace Správy sociálního zabezpečení. Není však zřejmé, jak toto bezprecedentní zkrácení 

uvedené lhůty souvisí s elektronizací a z jakého důvodu nepostačovalo předložení daných údajů ve lhůtě 

8 dnů. „Není také vůbec jasné, proč bylo nezbytné tuto zásadní změnu schválit ve stavu legislativní 

nouze a neprojednat ji v rámci standardního legislativního procesu,“ uvedl tajemník Hospodářské 

komory ČR, Tomáš Vrbík. Již v minulosti se podobný návrh Ministerstvo práce a sociálních věcí snažilo 

prosadit, ale v rámci standardního legislativního procesu byl zcela jednoznačně odmítnut. "Už 

z předchozích jednání bylo jasné, že zajistit přenos informací o nástupu do druhého dne je v tak 

krátké době obtížné. Například při externím vedení mzdové agendy, kdy zaměstnanec nastupuje 

do provozu ve zcela jiném místě. Není proto jasné, jaké byly důvody pro schválení této úpravy,” 

reaguje ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.  
 
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Tomáš Prouza, dodává: „V Poslanecké sněmovně 

ani v Senátu vůbec nezazněla žádná informace o tom, že předloha zkracuje evidenční lhůtu pro 

evidenci zaměstnanců. Není k dispozici ani analýza, v jakých lhůtách jsou v praxi přihlášky 

a odhlášky realizovány, tj. nakolik je lhůta 8 dní využívána. Stát zde zřejmě jen využívá práva 

silnějšího a ani není schopen obhájit si své požadavky v otevřené veřejné diskusi. Místo toho 

zneužije výjimečný institut legislativní nouze.“   
„Také by byla zajímavá analýza, v jakých částkách a v kolika případech je v současné době pokuta 

udělována. Z této analýzy by mělo vyplynout, proč je nezbytné takto bezprecedentně a ještě 

k tomu v této době uvedenou lhůtu zkrátit. Nic takového však k uvedenému návrhu předloženo 

nebylo,“ uzavírá místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků, Pavla 

Břečková. 
 
Uvedená restrikce má nabýt účinnosti 1. září 2020. Pevně věříme, že se tak nestane a v čase, který 

zbývá, bude tato nesmyslná změna zrušena. Také věříme, že žádné podobné návrhy již v budoucnu 

nebudou předkládány a stav legislativní nouze bude využíván skutečně pouze pro ty případy, pro které 

je určen. Tato změna mezi ně rozhodně nepatří. V tuto chvíli by stát měl podnikatelům od administrativy 

ulevovat a ne jim  ukládat šibeniční lhůty pro plnění stávajících povinností.  
 
Ing. Tomáš Hajdušek   Ing. Bc. Jiří Nesrovnal        Tomáš Vrbík         
vedoucí Sekce správa daní       člen Prezidia KDP ČR,        tajemník HK ČR  
a poplatků                                  vedoucí Sekce DPPO         
T: +420 602 427 342  T: +420 602 771 822        T: +420 266 721 300       
E: tomas@hajdusek.cz  E: nconsult@nconsult.cz      E: office@komora.cz 
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O Komoře daňových poradců ČR Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána 

zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení 

a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4 952 daňových poradců a eviduje 1158 společností 

vykonávající daňové poradenství. 
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace 
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daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org. 

 

  
 

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

V průběhu roku 2020 vydala Komora 16 tis-
kových zpráv, které komentovaly aktuální 
dění zejména v oblasti legislativy a snahu 
Komory o zajištění jednoduchých, logických 
a praktických řešení při zachování základ-
ních principů profese daňového poradce, 
případně zohlednění poznatků a zkušeností 
z praxe klientů. 
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Odezvy v médiích

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

Zástupci Komory jsou ve své profesi považováni za 
odborníky, proto bývají pravidelně oslovování tištěný-
mi médii, televizí a rozhlasem. V uplynulém roce se 
nevyjadřovali pouze k opatřením, která se vztahovala 
ke koronavirové epidemii, ale své odborné znalosti po-
skytli i k dalším aktuálním tématům. 

8080



81



82

Webové stránky 
pro veřejnost

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

Cílem komorových internetových strá-
nek www.kdpcr.cz je zajistit hlavní 
informační kanál pro komunikaci s ve-
řejností, umožnit snadné, rychlé a in-
tuitivní vyhledávání odborníků z řad 
daňových poradců prostřednictvím 
jejich seznamu, posílit značku Komory 
a popularizovat problematiku daňové-
ho poradenství.
V sekci „Pro média“ Komora zveřejňuje 
diskutovaná témata a tiskové zprávy 
a jsou zde uvedeny i kontaktní osoby 
příslušných profesních oblastí pro ko-
munikaci s novináři. K dispozici jsou 
také Odborná stanoviska, kde jsou 
zveřejňovány připomínky k legislativě 
a dále zápisy z jednání Koordinačních 
výborů. 
Komora vydává pro své členy a pro 
odbornou veřejnost tištěný čtvrtletník 
Bulletin, který je redigován Redakční ra-
dou a je také k dispozici v elektronické 
podobě na veřejném webu. Osvědčilo 
se i tržiště práce, kde si můžete zadat 
poptávku po daňovém poradenství 
nebo po daňových poradcích prostřed-
nictvím připraveného formuláře. 

Novinkou je sekce určená zejména 
pro studenty. Ti zde najdou informace 
k soutěži o nejlepší diplomové práce na 
daňové téma, kterou Komora vyhlásila 
již třetím rokem. Mají možnost zadat 
poptávku na praxi u daňových poradců, 
ale také najít možnosti slev na pořáda-
né vzdělávací akce.



Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti
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Facebook

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

Komora s veřejností komunikuje prostřednictvím so-
ciálních sítí již od roku 2014. Facebook byl prvním 
z našich kanálů. V březnu 2019 jsme zahájili profe-
sionální správu této sociální sítě a vyplatilo se to. Za 
rok 2020 jsme zveřejnily 125 příspěvků, které měly 
velmi pěkné interakce – 13 286 lajků, 3 301 sdílení 
a 987 komentářů. V průběhu roku se nám také poda-
řilo překonat hranici 10 000 fanoušků. 
Jsme rádi, že se nám daří našimi příspěvky oslovit 
uživatele této sociální sítě a že ti svými komentáři 
k příspěvkům doplňují pohled na aktuální situaci ne-
jen v daňových oblastech.
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti
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LinkedIn

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

Na sociální síti LinkedIn se Komora zaměřila přede-
vším na daňové poradce, jejich klienty a také veřej-
nost, která má o daňovou problematiku zájem. Zve-
řejňujeme zde novinky z oblasti daňové legislativy, 
témata dotýkající se výkonu daňového poradenství 
a správy daní. Stejně tak zde lze nalézt novinky z ob-
lasti zajímavých publikací, které jsou daňovému po-
radenství blízké, i možnost vzdělávacích kurzů pro 
zájemce o to stát se daňovým poradcem, stejně jako 
odborné semináře pro daňové poradce, kteří si nao-
pak své znalosti chtějí prohloubit.
V roce 2020 jsme překročili hranici 2 200 sledujících 
uživatelů a jejich počet stále pomalu roste. 
V roce 2020 jsme překročili hranici 2 200 sledujících 



Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

Twitter

V roce 2016 jsme začali využívat další ze sociálních 
sítí pro zveřejňování klíčových myšlenek, odkazů na 
důležité zprávy či propagaci aktivit Komory. Aktuálně 
máme již více než 400 sledujících.



Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti
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YouTube

Na další ze sociálních sítí Komora prezentuje video-
záznamy zachycující názory představitelů Komory či 
odborníků z praxe k odborným tématům a také aktivi-
ty pořádané Komorou v průběhu celého roku.
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3. ročník soutěže diplomových prací

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti

Do 3. ročníku soutěže diplomových 
prací na daňové téma, kterou jsme vy-
hlásili na jaře, se přihlásilo 25 studentů 
ze 7 vysokých škol. 

Odborná hodnotící komise, ustanove-
ná Prezidiem KDP ČR, hodnotila jednot-
livé práce na základě celé řady kritérií 
– invenčnost a argumentační přesvěd-
čivost práce; míra dopadu na daňové 
prostředí; soulad s profesí daňového 
poradce; využitelnost závěrů v praxi 
a míry dodržení nosného tématu. 

1
Vysoká škola ekonomická v Praze 8

     Fakulta financí a účetnictví 8

2
Univerzita Karlova 5

Právnická fakulta 5

3

Západočeská univerzita v Plzni 4

Fakulta právnická 3

Fakulta ekonomická 1

4
Masarykova univerzita 4

Právnická fakulta 4

5
Mendelova univerzita v Brně 2

Provozně ekonomická fakulta 2

6
Technická univerzita v Liberci 1

Ekonomická fakulta 1

7
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1

Fakulta managementu a ekonomiky 1

celkem 25

Seznam vysokých škol a jejich fakult, které se v roce 2020 zapojily do naší soutěže:



 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Kristýna Šedová 

 

 
Zajišťovací příkazy 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 

Katedra finančního práva a finanční vědy 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 24. 11. 2019 

 

Ve vzájemné shodě vybrala 
komise tři nejlepší práce:

1. místo: 
Lucie Pospíchalová 
Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta 
Problematika převodních cen 
vybrané nadnárodní společnosti

2. místo: 
Kristýna Šedová 
Univerzita Karlova
Právnická fakulta 
Zajišťovací příkazy

3. místo: 
Lukáš Toman 
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta právnická
Odepření nároku na odpočet DPH 
v důsledku účasti na podvodu

Zajímavostí tohoto ročníku byla 
skutečnost, že se výrazně prosadi-
li zástupci právnických fakult, což 
dokládá multidisciplinaritu daňové 
problematiky napříč obory.

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Prezentace Komory na veřejnosti
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Zpráva o činnosti KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY 2020

Sportovní akce
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Golfový turnaj

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Sportovní akce

Zleva: Petr Ondrůšek, Ivana Ondrůšková, Jaroslava Živná, Tomáš Živný

Zleva: Petr Maňas, Petra Skalová, Jiří Plecitý Zleva: Iva Pivková (Kaláčová), Marek Pivka, Petra Pospíšilová

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



Golfové hřiště Lázně Bohdaneč

Vyhlášení výsledků
zleva: Martin Fibich (2. místo), Petr Maňas (absolutní vítěz), 
Marieta Melichárková, Petr Kaplan (3. místo)

Bude / nebude – v covidové době, kdy se měnila 
opatření ze dne na den, jsme ještě pár dnů před ko-
náním nevěděli, zda-li se golfový turnaj vůbec bude 
konat. 
Přesto se i přes zpřísněná opatření 11. ročník usku-
tečnil 5. října v Lázních Bohdaneč. A snad navzdo-
ry nebo touze se sejít víc než obvykle, i s vysokým 
počtem přihlášených. 
Za uspořádání turnaje ve velmi přátelském, téměř 
rodinném prostředí golfového klubu, děkujeme 
panu Petru Kaplanovi a za podporu a možnost 
ocenit nejlepší hráče věcnými cenami všem part-
nerům.
Pro 12. ročník si pojedeme do Brna Jinačovic, do 
golfového klubu Kaskády. Zásluhu na tom má ab-
solutní vítěz turnaje pan Petr Maňas.  
V kategorii s HCP 0 - 25 zvítězil pan Martin Fibich 
a v kategorii s HCP 25,1- 54 paní Lenka Ragínová.

Vyhlášení výsledků
zleva: Petra Skalová (2. místo), Lenka Ragínová (1. místo), 
Lukáš Eisenwort (3. místo)

Zleva: Ivo Cesar, Martin Fibich, Karel Skupin

Zleva: Petr Kaplan, Daniel Čapek, Vladimír Čapek
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Sportovní akce

Letní sportovní hry

I přes omezení se podařilo uspo-
řádat ve dnech 9. – 11. září již 
22. letní sportovní hry. Tradičně 
se akce konala ve Sportovním 
centru v Nymburku. 
Účastníci soutěžili v kolektivních 
sportech (fotbal, volejbal, plavání, 
bowling), individuálních sportech 
(stolní tenis, badminton, tenis, 
šachy, minigolf, plavání) a poba-
vili se také u sportů doplňkových 
(KUBB, kolo, in-line bruslení a dal-
ší). Vítězové převzali svá ocenění 
na společenském večeru. 
Sportovních her se zúčastnilo  
31 daňových poradců a tradičně 
je provázelo krásné, slunečné 
počasí. 

Sportovní centrum Nymburk

Slunečné počasí přálo venkovním aktivitám

Turnaj ve volejbalu



Turnaj v bowlingu

Gratulujeme vítězům

Turnaj ve stolním tenise

Turnaj v bowlingu

Gratulujeme vítězům
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100

Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Kancelář KDP ČR

Zaměstnanci kanceláře 

Kancelář KDP ČR

Ing. Radek Neužil, LL.M. Ing. et Ing. Kateřina 
Foretová

Kamila Stehnová Klára Musilová

Mgr. Šárka Lásková Alena Štrosová Mgr. Marcela Vaňatková Ing. Vít Šelešovský

Miroslava Říčná Vratislav Mánek Mgr. Lucie Balážová Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

tajemník 
manažerka interních 
procesů a Public 
Relations

asistentka tajemníka referentka podatelny

tajemnice Prezidia, 
vedoucí oddělení 
členských záležitostí

asistentka pro členské 
záležitosti

vedoucí oddělení 
vzdělávání

manažer dalšího 
vzdělávání

manažerka vzdělávání 
pro veřejnost

manažer vzdělávání 
pro daňové poradce

asistentka oddělení 
vzdělávání

vedoucí právního oddělení
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Mgr. Markéta Pešlová Mgr. Tomáš Půček Ing. Bc. Pavlína Fialová Ing. Libuše Koukalová

Ing. Jaromír Papírník Jiří Franc Ing. Petra Vítková Štěpánka Paldusová

asistentka právníka asistent právníka manažerka odborných 
záležitostí

referentka odborných 
záležitostí

manažer publikační 
činnosti a Valné hromady

manažer informačních 
technologií

asistentka účetní referentka účetního 
oddělení

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

O kanceláři 

společností a seznamu asistentů daňových poradců.
Kancelář dále zajišťuje pořádání kvalifikačních zkou-
šek na daňového poradce, eviduje stížnosti na výkon 
daňového poradenství a předává je k prošetření Do-
zorčí komisi. 
Prostřednictvím svých zaměstnanců zajišťuje kon-
takty s jinými institucemi v tuzemsku i v zahraničí.
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Zpráva o činnosti KDP ČR 2020Kancelář KDP ČR

Struktura kanceláře KDP ČR

TAJEMNÍK
Radek Neužil

VZDĚLÁVÁNÍ
Marcela Vaňatková

PREZIDIUM /
VALNÁ HROMADA 

Šárka Lásková
Jaromír Papírník

DOK / DIK
Vladimír Šefl

Markéta Pešlová
Tomáš Půček

ŠKOLENÍ / KLUBY
Vratislav Mánek
Lucie Balážová

VEŘEJNOST
Miroslava Říčná
Lucie Balážová

KONFERENCE
DLOUHODOBÉ AKCE

Vít Šelesovský
Lucie Balážová

PUBLIKOVÁNÍ
Jaromír Papírník

BULLETIN
Jaromír Papírník

PUBLIKACE
Jaromír Papírník

PODPORA PROFESE
Jaromír Papírník

ČLENSTVÍ
Šárka Lásková

KVALIFIKAČNÍ 
ZKOUŠKY

Šárka Lásková
Alena Štrosová

EVIDENCE PORADCŮ 
/ ASISTENTŮ

Alena Štrosová
Štěpánka Paldusová

EVIDENCE 
SPOLEČNOSTÍ 

Kamila Stehnová

ODBORNÉ 
ZÁLEŽITOSTI
Radek Neužil

SEKCE
Libuše Koukalová

DAŇOVÁ 
LEGISLATIVA
Tomáš Půček

KOORDINAČNÍ 
VÝBOR

Pavlína Fialová

PROFESNÍ 
ZÁLEŽITOSTI
Vladimír Šefl

REGULACE
Vladimír Šefl

Markéta Pešlová
Tomáš Půček

POJIŠTĚNÍ
Vladimír Šefl

Markéta Pešlová
Tomáš Půček

DOHLED
Vladimír Šefl

Markéta Pešlová
Tomáš Půček

ORGANIZACE 
KANCELÁŘE

Kateřina Foretová

INTERNÍ PROCESY / IT
Kateřina Foretová

Jiří Franc

PUBLIC RELATIONS
Kateřina Foretová

PODATELNA
Klára Musilová

EKONOMIKA
Radek Neužil

FAKTURACE / E-SHOP
/ EVIDENCE 

ČL. PŘÍSPĚVKŮ
Petra Vítková

EVIDENCE FAKTUR
 / DPP / PRODEJ 

VSTUPENEK
Štěpánka Paldusová

ROZPOČTY
Kateřina Foretová



Zleva: Marcela Vaňatková, Kateřina Foretová, Miroslava Říčná, Klára Musilová, Lucie Balážová, Jiří Franc, Kamila Stehnová, 
Alena Štrosová, Štěpánka Paldusová, Jaromír Papírník, Libuše Koukalová, Petra Vítková, Vladimír Šefl, Šárka Lásková, Radek Neužil

Kancelář KDP ČR
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Sídlo:  

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

Poštovní adresa:

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

Fakturační adresa:

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

Elektronická adresa:

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

Bankovní spojení:

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

Sociální sítě:
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