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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Ve čtvrtek večer se rozdávalo ocenění 

Daňař roku 2018 
 

 
 
 

Praha 8. 2. 2019 
 
V pražském hotelu International byli ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně vyhlášeni vítězové z již 
9. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku 2018. V soutěži pořádné společností Wolters Kluwer 
ČR jsou na základě hlasování odborné i laické veřejnosti odměňováni ti nejlepší daňoví specialisté 
a osobnosti z oblastí daní. Vedle toho jsou oceňovány také tři Nejvstřícnější finanční úřady roku 
2018 a Nejžádanější zaměstnavatel v daních za rok 2018. Novinkou letošního ročníku bylo 
vyhlášení žebříčku Největších poradenských firem roku 2018, jehož sestavení podpořila 
mezinárodní poradenská síť ETL Global.  
 

Hlasování tohoto ročníku soutěže probíhalo od 6. listopadu 2018 do 7. ledna 2019. Letos bylo do 

soutěže nominováno 52 daňových specialistů a osobností a nejvíce obsazenou kategorií se stal 

Daňař roku v oblasti Správy daní.  

 

Slavnostní galavečer probíhal za účasti většiny nominovaných kandidátů a řady významných 
osobností. O přátelsky odlehčenou atmosféru se postarala moderátorka Jana Víšková, která 
provázela i minulé ročníky. Předávání ocenění pak bylo zakončeno příjemným hudebním 
vystoupením. 
 
Boj o titul Nejžádanějšího zaměstnavatele v daních vyhrála společnost TPA Tax, s. r. o., která 
obhájila vítězství z minulého roku (ale též z let 2013 a 2015). Na druhém místě se umístila 
společnost Deloitte Advisory s. r. o. 
 
Daňovou osobností roku 2018 za státní sféru se stal Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního 
soudu. Za komerční sféru získal titul Jiří Nesrovnal zastupující společnost N-Consult. 
 
Titulem Daňař roku 2018 v oblasti Daň z přidané hodnoty se může pyšnit Petr Vondraš ze 
společnosti Moore Stephens s. r. o. V oblasti Správy daní se stala Daňařem roku Jana Jarešová 
z Generálního ředitelství cel a v mezinárodních daňových vodách kralovala v roce 2018 Hana 
Skalická (Advokátní kancelář Skalická), jež obdržela titul Daňař roku v oblasti Mezinárodního 
zdanění.  
 
Největšími daňovými nadějemi se stali Soňa Hanigovská ze společnosti Fučík & partneři, s. r. o., 
Tomáš Brokl působící v ECS tax services s. r. o. a Matěj Nešleha ze společnosti KODAP Jihlava. 
 
Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen daňové poradkyni a lektorce Martě Šťastné 
(Bohemian tax & accounting s. r. o.).  
  
Z rukou ministryně financí Aleny Schillerové si převzaly ocenění tři Nejvstřícnější územní 
pracoviště finančních úřadů, jež byly zvoleny širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů): 

• Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště v Hořicích 
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• Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov 

• Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I 
 

Letos poprvé byla vyhlášena kategorie ETL Největší poradenské firmy roku 2018, jejíž podstatou je 
sestavení žebříčku největších poradenských firem na základě několika sledovaných ukazatelů. Jak 
uvedl Robert Jurka z ETL Global, touto novou kategorií soutěže se chceme přiblížit zemím, v nichž 
je sestavování obdobných žebříčků tradicí. Vyjma poradenských firem z tzv. velké čtyřky se této 
kategorie zúčastnily a poskytly potřebné údaje všechny poradenské firmy, jež patří z hlediska 
obratu v České republice k nejsilnějším.  
 

 
 
Kompletní výsledková listina za rok 2018 včetně ETL žebříčku Největších poradenských firem je 
k dispozici na stránkách soutěže www.danarroku.cz.  
 
 
Daňař & daňová firma roku je známkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. 
Kontaktní osoba: Andrea Doušová 
E-mail: andrea.dousova@wolterskluwer.com 
Mobil: +420 731 516 376  
 

 

https://danar-roku.cz/vysledky-2018/
mailto:andrea.dousova@wolterskluwer.com

