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poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
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Senátní návrh
ZÁKON
ze dne ….. 2010,
kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České
republiky, ve znění zákona 170/2004 Sb., zákona 284/2004 Sb., zákona 70/2006 Sb., zákona
312/2006 Sb., zákona 124/2008 Sb., zákona 189/2008 Sb., zákona 254/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 se za slovo „další“ vkládá slovo „ poradní“.
2. V § 10 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Řádnou valnou hromadu svolává prezidium vždy ve druhém pololetí kalendářního
roku. Prezidium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, požádá-li o to písemně
v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň třetina členů komory, nebo
požádá-li písemně o svolání dozorčí komise. Mimořádná valná hromada se musí konat
nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro její svolání.
(6) Oznámení o konání valné hromady zveřejní presidium nejpozději 30 dnů před jejím
konáním na úřední desce komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede důvod svolání
valné hromady a její program, termín a místo konání. Písemné materiály určené
k projednávání na valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným způsobem tak, aby
byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové sítě.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 7 až 10.
3. V §10 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Zastoupení člena komory na valné hromadě
není přípustné.“.
4. V § 10 odst. 8 se věta první nahrazuje větou „Valná hromada je schopná se usnášet bez
ohledu na počet přítomných členů.“.
5. V §10 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9) Při volbě členů a náhradníků orgánů komory rozhoduje počet hlasů odevzdaných
jednotlivým kandidátům členy komory, kteří se volby zúčastnili; je-li jen jeden kandidát, je ke
zvolení nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů členů komory, kteří se
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hlasů členů komory, kteří se zúčastnili hlasování o odvolání.“.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Valná hromada svolaná přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí předpisy účinnými
v době jejího svolání.
2. Komora daňových poradců je povinna uvést své stanovy do souladu s tímto zákonem do
dvanácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho
vyhlášení.
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I. Obecná část:
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení potřebnosti navrhované změny
zákona
Současná úprava pravidel pro fungování Komory daňových poradců (dále jen „Komora“) a
její valné hromady pochází z doby, kdy zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a
Komoře daňových poradců České republiky, vznikl. Postupem času se ukázalo, že tato úprava
je zastaralá, nefunkční a neodráží skutečné zastoupení aktivních členů Komory. Navíc
nepodporuje a neodráží aktivní členství v Komoře.
Na základě zkušeností z ostatních, svým zastoupením a fungováním velmi podobných
profesních organizací, je zřejmé, že je třeba změnit pravidla pro svolávání a fungování valné
hromady Komory tak, aby zákonná úprava byla pro takovéto profesní organizace co možná
jednotná, srozumitelná a aby jejich fungování bylo přehledné.
V ostatních obdobných profesních organizacích s povinným členstvím (např. Česká advokátní
komora) je výše uvedená úprava zavedena již delší dobu a prokázala se její funkčnost.
b) Zhodnocení souladu navrhované novely zákona s ústavním pořádkem České
republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
c) Zhodnocení souladu navrhované novely zákona s právem Evropské unie a
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána, ani s právními předpisy ES/EU.
d) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální
dopady a dopady na životní prostředí
Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, ani na rozpočty
krajů a obcí. Jejím předmětem není ani regulace podnikatelského prostředí České republiky,
sociální oblasti či životního prostředí.
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K Čl. I
K bodu 1 (§ 10 odst. 2):
Jde o legislativní upřesnění stávajícího znění v zájmu jistoty a stability pravidel fungování
Komory.
K bodu 2 (§ 10 odst. 5 a 6):
Vkládají se nové odstavce, které upravují pravidla pro svolávání valné hromady Komory.
Jejich znění v maximální míře respektuje stávající pravidla, upravená ve Stanovách Komory,
pouze přesouvá úpravu svolávání valné hromady v souladu s pravidly fungování ostatních
profesních komor do zákona, a to v zájmu jejich stability, přehlednosti a nezpochybnitelnosti.
K bodu 3 (§ 10 odst. 7):
Pro členy Komory se ruší nejen stávající možnost písemného pověření k zastupování na valné
hromadě jiným členem, ale vylučuje se obecně i možnost zastoupení člena Komory na valné
hromadě jinou osobu. Upřednostňuje se tím aktivní členství v organizaci, která je vysoce
odborná a na jejímž fungování by jednotliví členové měli osobně participovat. Je řada členů
Komory, kteří v současné době praxi daňových poradců, ať již dočasně či dlouhodobě,
prakticky nevykonávají. Proto by měl být zohledněn zájem na utváření a chodu Komory
přednostně u jejích aktivních členů.
K bodu 4 (§ 10 odst. 8):
Ruší se povinná přítomnost alespoň nadpoloviční většiny členů Komory jako podmínka
usnášeníschopnosti valné hromady. Každá valná hromada Komory, která byla řádně podle
schválených pravidel svolána, je usnášeníschopná.
Tato změna řeší problémy, které nastávaly s povinnou nadpoloviční přítomností na valné
hromadě Komory , která má v současnosti již přes 4 000 členů. V době, kdy zákon vstupoval
v platnost, byl počet členů Komory několikanásobně nižší a toto ustanovení proto nepůsobilo
problémy. Návrh tak reaguje na změny, kterými za dobu své existence Komora prošla a
zohledňuje výrazný nárůst její členské základny; vyvažuje i zákaz zastoupení člena Komory
na valné hromadě. Zároveň je ponechána každému členu Komory možnost se aktivně na jejím
chodu podílet.
K bodu 5 (§ 10 odst. 9):
Vkládá se nové ustanovení, které v souladu s pravidly fungování ostatních profesních komor
stanoví pravidla pro volby orgánů Komory, dosud upravená pouze profesním předpisem,
zákonem. Zdůrazňuje se tím zájem na stabilním, přehledném a nezpochybnitelném fungování
orgánů Komory a jejich volených členů.
K Čl. II
Přechodnými ustanoveními se jednak řeší případ, kdy mezi svoláním a konáním valné
hromady Komory nabude účinnosti nová úprava a jednak se dává Komoře postačující čas pro
úpravu vnitřních předpisů.
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Účinnost zákona je stanovena tak, aby jak daňoví poradci, tak i Komora měli dostatečný
časový prostor k seznámení se s principy nové úpravy.

V Praze dne 27. října 2010

Přemysl Sobotka, v. r.
předseda Senátu
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(Výňatek )
novelizované části zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových
poradců České republiky
s vyznačením navrhovaných změn
§ 10
Orgány komory
(1) Komora má tyto orgány:
a) valnou hromadu členů komory (dále jen „valná hromada”),
b) presidium,
c) dozorčí komisi,
d) disciplinární komisi,
e) zkušební komisi.
(2) Komora může podle potřeby vytvářet i další poradní orgány.
(3) Funkce v orgánech komory jsou čestné. Za jejich výkon náleží daňovému poradci
jen náhrada výdajů.
(4) Nejvyšším orgánem komory je valná hromada. Valná hromada volí orgány komory
uvedené v odstavci 1 písm. b) až d). Člen dozorčí komise nemůže být členem orgánů komory
uvedených v odstavci 1 písm. b), d) a e). Podrobnosti o volbách orgánů komory stanoví
volební řád.
(5) Řádnou valnou hromadu svolává prezidium vždy ve druhém pololetí
kalendářního roku. Prezidium je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu vždy,
požádá-li o to písemně v období dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců alespoň
třetina členů komory, nebo požádá-li písemně o svolání dozorčí komise. Mimořádná
valná hromada se musí konat nejpozději 2 měsíce poté, kdy byly splněny podmínky pro
její svolání.
(6) Oznámení o konání valné hromady zveřejní presidium nejpozději 30 dnů před
jejím konáním na úřední desce komory a její elektronické verzi. V oznámení uvede
důvod svolání valné hromady a její program, termín a místo konání. Písemné materiály
určené k projednávání na valné hromadě zveřejní ve stejném termínu a stejným
způsobem tak, aby byly pro poradce přístupné k získání prostřednictvím veřejné datové
sítě.
(5) (7) Právo zúčastnit se jednání valné hromady mají všichni členové komory. Člen
komory může písemně pověřit jiného člena komory, aby ho zastupoval na valné hromadě;
takto zastoupený člen se považuje za přítomného na valné hromadě. Zastoupení člena
komory na valné hromadě není přípustné.
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většina všech členů komory. Valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet
přítomných členů. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů komory.
(9) Při volbě členů a náhradníků orgánů komory rozhoduje počet hlasů
odevzdaných jednotlivým kandidátům členy komory, kteří se volby zúčastnili; je-li jen
jeden kandidát, je ke zvolení nutné, aby tento kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů
členů komory, kteří se zúčastnili volby. K odvolání člena nebo náhradníka orgánů
komory postačí alespoň tři pětiny hlasů členů komory, kteří se zúčastnili hlasování
o odvolání.
(7) (10) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, přezkoumává valná hromada
rozhodnutí orgánů komory.
(8) (11) Podrobnosti o organizaci komory, o jejích orgánech a jejich působnosti, jakož
i podrobnosti o počtu členů presidia, dozorčí komise a disciplinární komise, stanoví stanovy
komory.

