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Co se dozvím?

• Jaké jsou povinnosti podnikatelského subjektu v 
oblasti daní? 

• Jaké jsou možnosti daňové optimalizace?

• Jaké jsou aktuální trendy v daňové politice? 

• Kdy musím podat daňové přiznání?

• Proč je pro mě výhodná dohoda o provedení 
práce? 

• Jak optimalizovat zdanění právnické osoby?

• Co když obdržím dividendu ze zahraničí?

• Jak se zdaňují elektronické služby v EU? 

• Když budu pracovat v Německu, kde bude 
zdaněna moje mzda a jak to bude s pojistným? 

Zdroj: https://images.app.goo.gl/FMGyp4ASqYYuZtUn7



Jak si pracovní trh 
cení specialistů na 
daně?

Daňoví poradci/daňoví specialisté

• Hrubá měsíční mzda (medián): 
54 474 Kč (rok 2020, ISPV)

• Hrubá měsíční mzda (průměr): 
67 948 Kč (rok 2020, ISPV)

• 9. decil: 111 613 Kč/měsíc

https://images.app.goo.gl/eZCssWaunqvDL6ET7



Podmínky vstupu do VS

• Nejsou

Struktura studentů předmětu 

Přímé daně (LS 2020/2021)
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Povinné předměty

• Nepřímé daně (6 ECTS)

• Přímé daně (6 ECTS)

• Daňová politika (6 ECTS)

Zdroj: https://images.app.goo.gl/zdYSrA26TWWqHwoFA



Literatura



Volitelné předměty

• Judikatura EU a její vliv na zdanění v ČR

• Převodní ceny

• Sociální pojištění

• Teorie a praxe rozpočtové politiky

• Zdanění spotřeby II

• Praktikum ze zdanění II

• Fiskální federalismus

• Správa daní v judikatuře

• Národní daňové systémy a daňová harmonizace

• Daně a právo v němčině

• Fiskální politika (anglicky)

• Zdanění mezinárodního zaměstnávání (v angličtině)

Odborníků z praxe: 7+



Souborná zkouška

• 1DBP Daně v podnikání

• https://kvf.vse.cz/vedlejsi-specializace/dane-v-podnikani/

https://kvf.vse.cz/vedlejsi-specializace/dane-v-podnikani/


Jak nás vidí studenti?

• Odbornost vyučujících

• Zapojení odborníků z praxe

• Kvalitní základní literaturu

• Praktické zaměření předmětů (Stanovisko)

• Prostor k diskusi 

• Relativně náročná VS



Co můžeme nabídnout navíc?

• Klub daňařů (FB, Instagram)

• Akce (odborné besedy, neodborné besídky)

• I v době pandemie nerezignujeme na společné potkávání se…



Aktuální témata






