Tisková zpráva
Daňař & daňová firma roku 2019:
Ocenění pro Rödl & Partner
Praha, 12. února 2020: Rödl & Partner si z 10. ročníku soutěže Daňař a daňová firma
roku 2019 odnáší hned několik ocenění. Zaznamenal úspěch v kategoriích Daňová
naděje, Daňař roku / Správa daní, Největší poradenská firma roku 2019 a
Nejžádanější zaměstnavatel v daních.
Daňová poradkyně Andrea Kubáňová byla oceněna jako „DAŇOVÁ NADĚJE 2019“.
Do této kategorie patří mladí daňoví profesionálové, kteří i navzdory svému mládí
a ne příliš dlouhým profesním zkušenostem, udivují svými daňovými znalostmi.

Skvělé 2. místo v prestižní kategorii DAŇAŘ ROKU / SPRÁVA DANÍ“ patří
advokátovi Jakubovi Šotníkovi. Zařadil se tak mezi největší daňové specialisty z
vybraných oblastí, mezi které v letošním roce patřily daň z přidané hodnoty, dan z
příjmů a správa daní.
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Rödl & Partner obsadil vynikající 2. místo v žebříčku „NEJVĚTŠÍ PORADENSKÁ
FIRMA ROKU 2019“ podle tržeb a celkového počtu zaměstnanců.

Dále se Rödl & Partner umístil v první desítce společností v kategorii
„NEJŽÁDANĚJŠÍ ZAMĚSTNAVATEL V DANÍCH“.

Soutěž Daňař & daňová firma roku je jediná soutěž tohoto typu v České republice,
která existuje již od roku 2010. Má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové
osobnosti a zvolit nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů. Součástí jsou i další
kategorie jako je volba nejlepšího lektora v daních a nejžádanějšího
zaměstnavatele v daních. V roce 2018 byla nově zařazena i kategorie Největší
poradenské firmy roku. Pořadatelem je nakladatelství Wolters Kluwer.
Více https://danar-roku.cz/
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Kontaktní osoby
JUDr. Monika Novotná, advokátka, Partner
T: + 420 236 163 750, monika.novotna@roedl.com
Ing. Miroslav Kocman, daňový poradce, Partner
T: + 420 236 163 750, miroslav.kocman@roedl.com

O nás
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která se řadí k vedoucím
poradenským společnostem na evropském trhu. Poskytuje služby ve všech
oblastech podnikání; propojuje právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové
sféry poradenství. Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových
zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve střední, východní a
západní Evropě, v Asii i USA. Poradenský servis poskytuje více než 4 900 poradců
v 111 pobočkách v 50 zemích světa.
V České republice Rödl & Partner působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně.
Poradenský servis nabízí díky své síti více než 320 poradců v oborech právní
poradenství, daňové poradenství, audit, business proces outsourcing a podnikové
poradenství.
Je držitelem prestižního ocenění Právnická firma roku v oboru daňového práva v
letech 2012 až 2019.
Více na www.roedl.com/cz
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