tisková zpráva

Hned dva tituly v 11. ročníku
soutěže Daňař & daňová firma roku
získala Ivana Pilařová. Kdo další
bodoval?
Praha, 9. února 2021
Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže Daňař & daňová firma roku se poprvé vinou
koronaviru konal virtuálně. Nominovaní a další významné osobnosti z daňové sféry se mohli
společně potkat v úterý 9. února na online vyhlášení výsledků již 11. ročníku soutěže, které
bylo vysíláno z prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, pořadatele soutěže. Celým přenosem,
v jehož rámci bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů ze 7 kategorií, hosty provázela s lehkostí a
humorem moderátorka Jana Víšková.
Ti nejlepší daňoví specialisté a osobnosti z oblasti daní byli oceněni na základě hlasování odborné i
laické veřejnosti. Vedle toho byly také vyhlášeny tři Nejvstřícnější finanční úřady a Nejžádanější
zaměstnavatel v daních za rok 2020. Již potřetí byl vyhlášen žebříček největších poradenských
firem, jehož sestavení podpořila mezinárodní poradenská síť ETL Global.
Hlasování v tomto ročníku soutěže probíhalo od 2. listopadu 2020 do 8. ledna 2021. Do soutěže
bylo nominováno celkem 48 daňových specialistů a osobností, největší počet nominovaných pak
zaznamenala kategorie Daňové naděje roku 2020.
V průběhu večera bylo na doprovodné prezentaci zveřejněno kompletní pořadí nominovaných
v jednotlivých kategoriích včetně procentuálního podílu získaných hlasů na celkovém počtu
nominovaných. Výsledková listina je k dispozici na stránkách soutěže www.danar-roku.cz a
v příloze této tiskové zprávy.
Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních se stala společnost RSM CZ
a.s., která získala toto ocenění poprvé v historii soutěže. Minulý rok
se tato společnost umístila na pátém místě.
Daňovou osobností roku 2020 za státní sféru se stal Jiří Fojtík působící
na Generálním finančním ředitelství. Za komerční sféru získala titul
Daňová osobnost roku Ivana Pilařová, daňová poradkyně a účetní
specialistka.

Zleva: Kateřina Provodová, Head of
Tax; Monika Marečková, Managing
partner (RSM CZ a.s., Nejžádanější
zaměstnavatel v daních 2020)

Kategorie Daňař roku 2020 byla obsazena následovně: V oblasti Daň
z přidané hodnoty bodoval Igor Pantůček ze společnosti BDO Czech
Republic s.r.o., titul Daňař roku v oblasti Správa daní získala Alena
Wágner Dugová působící v Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, a
Daňařem roku v oblasti Daně z příjmů se stala Pěva Čouková
zastupující společnost Účetní portál a.s.
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Ze začínajících hvězd v daňovém poradenství získali nejvíce hlasů a titul
Daňové naděje roku 2020 obdrželi Vít Křivánek ze společnosti BDO Legal
s.r.o., advokátní kancelář, Barbora Čapská z Finančního úřadu pro
Pardubický kraj a Klára Vandasová ze společnosti RSM CZ a.s.
Ocenění Nejžádanější lektor v daních bylo uděleno Ivaně Pilařové, pro
niž to byl v tomto ročníku již druhý získaný titul.
Nejvstřícnějšími územními pracovišti finančních úřadů, jež byla zvolena
širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů), se stala pracoviště:
• Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno Ivana Pilařová (Daňová osobnost
roku 2020 v komerční sféře
I
a Nejlepší lektor v daních 2020)
• Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště
Brno–venkov
• Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště
v Českých Budějovicích
Poslední vyhlašovanou kategorií byla ETL Global
Největší poradenská firma roku 2020 mimo
Velkou 4, jejíž podstatou je sestavení žebříčku
největších poradenských firem na základě několika
sledovaných ukazatelů. První místo při srovnání dle
celkového obratu za rok 2020 získala společnost
Grant Thornton Czech Republic a.s. Skupina BDO
pak zaujala první pozici při porovnání dle
celkového počtu zaměstnanců.

Zleva: Milan Pašek, Jiří Jakoubek, Pavel Humplík a Tomáš
Brabenec (Grant Thornton Czech Republic a.s., ETL Největší
poradenská firma roku 2020 mimo Velkou 4)

U společností umístěných za Velkou 4 (tj. na 5. až
15. místě dle obratu za poradenské služby) došlo
ke zvýšení celkových výnosů z 2,8 mld. Kč v roce
2019 na 3,4 mld. Kč v roce 2020, jak zmínil Robert
Jurka z ETL Global při online vyhlášení.

Více informací na www.danar-roku.cz.
Daňař & daňová firma roku je ochrannou známkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.
Kontaktní osoba: Andrea Doušová
E-mail: Andrea.Dousova@wolterskluwer.com
Mobil: +420 731 516 376
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