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Sprawozdanie delegatów KRDP z udziału 

w międzynarodowej konferencji 7 czerwca 2013 r. w Brnie 

 

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Brnie delegat KRDP – dr Jacek A. Zieliński, 

Wiceprzewodniczący KRDP, uczestniczył w międzynarodowej jubileuszowej 

konferencji z okazji 20 lat funkcjonowania doradców podatkowych w Republice 

Czeskiej.   

 

 Konferencja odbyła się w głównym pawilonie centrum wystawienniczego  

w Brnie. Wzięło w niej udział około 350 osób, w tym doradców podatkowych z 

Czech oraz gości z zagranicy – byli to m.in.: Jiri Nekovar - Przewodniczący CFE 

(były wieloletni Przewodniczący KDPCR), dr Becherer Herbert – 

Wiceprzewodniczący CFE oraz Wiceprzewodniczący Niemieckiej Izby Doradców 

Podatkowych, Klement Gerard – Przewodniczący Izby Doradców Podatkowych z 

Austrii, dr Teau Toni – Przewodniczący Izby Doradców Podatkowych z Rumunii oraz 

Chovan Milan – Przewodniczący Izby Doradców Podatkowych ze Słowacji. 

 

 Głównym celem konferencji było przedstawienie funkcjonowania doradztwa 

podatkowego w Czechach na przestrzeni 20 lat, a także omówienie problemów 

pojawiających w przeszłości i obecnie. W czasie dyskusji z udziałem 

przedstawicieli sfer rządowych goście zagraniczni zostali poproszeni, aby w 

krótkich wystąpieniach przedstawili funkcjonowanie zawodu doradcy podatkowego 

w swoich krajach i  objaśnili, z jakimi problemami borykają się obecnie doradcy z  

poszczególnych państw. Etapem końcowym dyskusji było przedstawienie planów na 



 
 

przyszłość w odniesieniu do doradztwa podatkowego w Republice Czeskiej. 

Ważnym wnioskiem, który można było wywieźć z przeprowadzonej dyskusji było 

to, że obecni przedstawiciele organów państwowych różnych szczebli, którzy 

wcześniej wykonywali zawód doradcy podatkowego, nadal dostrzegają ważną rolę 

tej profesji w systemie finansowym państwa i wspierają działania podejmowane w 

celu rozwoju doradztwa podatkowego w swoim kraju.  Konferencja zakończyła się 

miłych akcentem - przedstawieniem profili osób szczególnie zasłużonych dla 

powstania i funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego w Republice Czeskiej.  

 Po zakończeniu oficjalnej części konferencji miały miejsce obchody 20 – 

lecia istnienia Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, w ramach której 

odbyło się wiele koncertów i przedstawień z udziałem 1200 doradców podatkowych 

Republiki Czeskiej.    

   

Dr Jacek A. Zieliński  

Wiceprzewodniczący KRDP 

 

 


