TISKOVÁ ZPRÁVA
Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních
za rok 2019 je společnost Deloitte. Kdo se
stal Daňařem roku?

Praha 6. 2. 2020
Ve středu 5. 2. 2020 se v pražském hotelu International uskutečnil jubilejní desátý ročník soutěže
DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA roku. Během galavečera proběhlo slavnostní vyhlášení 14 vítězů ze
7 kategorií soutěže, pořádané společností Wolters Kluwer ČR. Ti nejlepší daňoví specialisté a
osobnosti z oblastí daní byli oceněni na základě hlasování odborné i laické veřejnosti. Vedle toho
byly oceňovány také tři Nejvstřícnější finanční úřady roku 2019, Nejžádanější zaměstnavatel
v daních za rok 2019 a již podruhé byl vyhlášen žebříček Největších poradenských firem roku
2019, jehož sestavení podpořila mezinárodní poradenská síť ETL Global.
Hlasování v tomto ročníku soutěže probíhalo od 1. 11. 2019 do 8. 1. 2020. Letos bylo do soutěže
nominováno 60 daňových specialistů a osobností. Největší počet nominovaných letos zaznamenala
kategorie Daňař roku v oblasti Daně z příjmů, a stala se tak nejsilněji obsazenou kategorií soutěže.
Slavnostního galavečera se zúčastnilo bezmála 120 hostů z řad nominovaných kandidátů,
významných osobností působících v oblasti daní a partnerů soutěže. O vtipné komentáře a
příjemnou atmosféru se již tradičně postarala moderátorka Jana Víšková, která nás provází soutěží
od jejího samého začátku. Zlatým hřebem večera bylo pak hudební vystoupení dětí ze ZUŠ
Hostivař.
Součástí galavečera bylo krátké ohlédnutí za předešlými ročníky, kterého se zhostil Robert Jurka,
předseda poroty a zakladatel soutěže. „Za posledních 10 let prošla vývojem nejen samotná
pravidla soutěže, ale též webové stránky soutěže či forma a místo vyhlášení výsledků“, shrnul
Robert Jurka. Jeho slova provázela krátká prezentace, která je k dispozici zde.
Stejně jako v minulých letech bylo v průběhu večera zveřejněno kompletní pořadí nominovaných
v jednotlivých kategoriích včetně procentuálního podílu získaných hlasů na celkovém počtu.
Výsledková listina za rok 2019 je k dispozici na stránkách soutěže www.danar-roku.cz.
Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních se stala společnost Deloitte Česká republika, která
získala toto ocenění poprvé v historii soutěže.
Daňovou osobností roku 2019 se za státní sféru stala Eva Kostolanská působící na Generálním
finančním ředitelství. Za komerční sféru získal titul Daňová osobnost roku Tomáš Goláň zastupující
společnost TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář, s. r. o.
Daňařem roku 2019 v oblasti Daň z přidané hodnoty se stal Tomáš Brandejs ze společnosti Deloitte
Advisory, s. r. o. V oblasti Správa daní se stal Daňařem roku Karel Alexa, Specializovaných finanční
úřad, a titulem Daňař roku v oblasti Daně z příjmů se může pyšnit Iva Rindová působící Finančním
úřadě pro Královehradecký kraj.
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Největšími daňovými nadějemi se stali Lenka Froschová ze společnosti BDO, David Žákovec
z Generálního finančního ředitelství a Andrea Kubáňová ze společnosti Rödl & Partner Tax, k. s.
Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen Tomáši Rozehnalovi působícímu na Odvolacím
finančním ředitelství.
Nejvstřícnějšími územními pracovišti finančních úřadů, jež byla zvolena širokou veřejností (řazeno
podle počtu hlasů), se stala:
• Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
• Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
• Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Českých Budějovicích
Letos byla již podruhé vyhlášena kategorie ETL Největší poradenská firma roku 2019 mimo Velkou
4, jejíž podstatou je sestavení žebříčku největších poradenských firem na základě několika
sledovaných ukazatelů. Jak uvedl Robert Jurka z ETL Global, touto kategorií soutěže se chceme
přiblížit zemím, v nichž je sestavování obdobných žebříčků tradicí.

Společné foto vítězů ročníku 2019
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