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tisková zpráva 

Osobnosti jako Tatjana Richterová, Jan 
Molín či Jiří Hlaváč bodovaly v soutěži 
DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU 2021. 

Kdo další získal titul? 
 

 
Praha, 9. února 2022 
 
Odtajnění výsledků již 12. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku se i ve virtuálním 

prostoru neslo ve slavnostním duchu. Online přenos, při kterém bylo vyhlášeno celkem 

14 vítězů z různých kategorií, se konal ve středu 9. února a byl vysílán z prostor 

společnosti Wolters Kluwer, pořadatele soutěže.  
 
V letošním ročníku nominovala odborná veřejnost přes 300 odborníků a daňových specialistů 
v celkem pěti soutěžních kategoriích. Do finálních bojů (hlasování na webových stránkách 
soutěže) porota pak vybrala celkem 43 odborníků, přičemž nejsilněji obsazenou kategorií 
byl Daňař roku 2021 v oblasti přímých daní, kde o titul bojovalo celkem 10 nominovaných.  
 
Široká veřejnost ocenila svými hlasy 
Nejžádanější zaměstnavatele v daních a 
Nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů za 
rok 2021. Na závěr byla pak vyhlášena 
kategorie ELT Global Největší poradenská 
firma roku 2021 – tuto kategorii je možné 
označit za žebříček největších poradenských 
firem v České republice. Do toho letošního, 
jehož sestavení podpořila poradenská síť ETL 
Global, se zapojilo celkem 10 poradenských 
firem (bez společností z tzv. Velké 4). 
 
Titul Nejžádanější zaměstnavatel v daních už 
popáté obhájila společnost TPA TAX s.r.o. 
Toto ocenění již získala v letech 2013, 2015, 
2017 a 2018. 
 
Daňovou osobností roku 2021 za státní sféru se stala Tatjana Richterová, ředitelka 
Generálního finančního ředitelství. Za komerční sféru získala titul Daňová osobnost roku 

Jana Skálová, daňová poradkyně, auditorka 
a partnerka ve skupině TPA. 
 
Daňařem roku 2021 v oblasti daň z přidané 
hodnoty se stal Richard Knobloch ze 
společnosti Grant Thornton Czech Republic 
a.s. V oblasti správa daní byla Daňařem 
roku vyhlášena Hana Erbsová působící ve 
společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář, a titulem Daňař roku 
v oblasti přímé daně (vč. mezinárodního 
zdanění a transferových cen) se může 
pyšnit Jiří Hlaváč, partner ve skupině TPA.  

Tatjana Richterová, ředitelka GFŘ 
(Daňová osobnost roku 2021 ve státní sféře) 

Zleva: Jana Skálová (Daňová osobnost roku 2021 

v komerční sféře) a Petr Karpeles, TPA Group (Nejžádanější 

zaměstnavatel v daních roku 2021) 
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Největšími daňovými nadějemi se stali Monika Lodrová ze společnosti BDO Czech Republic 
s.r.o., Martin Sádovský působící na Generálním finančním ředitelství (Sekce metodiky a 
výkonu daní / Odbor nepřímých daní) a Ondřej Popelka z Finančního úřadu pro Pardubický 
kraj. 
 
Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen Janu Molínovi, který působí mimo jiné na VŠE 
v Praze. 
 
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–venkov  

• Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I 

• Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 1 
 
Poslední vyhlašovanou kategorií byla ETL Global Největší poradenská firma roku 2021 mimo 
Velkou 4. Stejně jako v minulém roce se na první pozici při srovnání dle celkového obratu 
za rok 2021 umístila společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. Skupina BDO pak 
zaujala první pozici při porovnání dle celkového počtu zaměstnanců. 
 
Celkové výnosy společností umístěných za Velkou 4 (tj. na 5. až 17. místě dle dosaženého 
obratu za poradenské služby) dosáhly v roce 2021 celkem 4,2 mld. Kč, jak zmínil Robert 
Jurka z ETL Global při online vyhlášení.  
 

Celá soutěž (nominace a hlasování) probíhala od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022 
prostřednictvím webových stránek www.danar-roku.cz. Mediální podporu soutěži zajišťují 
profesní organizace jako Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, 
Svaz účetních ČR a Český institut interních auditorů. 
 
Výsledková listina je k dispozici na stránkách soutěže www.danar-roku.cz a v příloze této 
tiskové zprávy. 

Zleva: Pavel Humplík, Jiří Jakoubek, Richard Knobloch, Tomáš Brabenec, Milan Pašek (Grant Thornton Czech 

Republic a.s., vítěz kategorie ETL Global Největší poradenská firma roku 2021) 

http://www.danar-roku.cz/
https://www.danar-roku.cz/vysledky-2021/
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Záznam z předávání bude k dispozici na webových stránkách soutěže. 
 

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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