
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Cílem setkání je zprostředkovat daňovým poradcům a auditorům názory významné 

osobnosti, která ovlivňuje ekonomické prostředí v České republice, což se dotýká 

i profesí daňových poradců a auditorů. Koncept akce je postaven na moderované 

diskusi, kterou vede ing. Martin Tuček, daňový poradce a auditor a současně bývalý 

prezident Komory daňových poradců ČR. Debata se přitom dotkne odborných témat 

s neformálním přesahem k názorům a životním zkušenostem pozvané osobnosti. 

Formát akce předpokládá aktivní zapojení účastníků do diskuse, součástí je 

i společenská část a neformální setkání účastníků u sklenky vína na závěr akce. 

 

Termín: 10. září 2020 

Místo konání: zasedací místnost Ernst & Young, s.r.o.,  

 Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 

Cena:  990,- Kč včetně DPH 

Pro koho: setkání je určeno výhradně pro daňové poradce, členy  

KDP ČR, a auditory, kteří jsou  členy KA ČR 

KPV: 2 hodiny 
 

Časový harmonogram 

1530 – 1600     příchod účastníků  
1600 – 1730     vlastní odborný program a diskuse 
1730 – 1800     společenské setkání s občerstvením a sklenkou vína 
 

 
Ing. Jiří Rusnok 
Svou profesní kariéru začal v roce 1984 v odboru dlouhodobých 
výhledů na Státní plánovací komisi. Později působil na 
Federálním ministerstvu pro strategické plánování jako vedoucí 
oddělení sociální strategie a krátce byl zaměstnán na Federálním 
ministerstvu práce a sociálních věcí. V letech 1992 až 1998 
působil jako poradce a vedoucí sociálně-ekonomického oddělení 
Českomoravské konfederace odborových svazů. Od srpna 1998 
zastával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí, od 

Komora daňových poradců České republiky a Komora auditorů 

České republiky pořádají setkání s osobností  

Ing. Jiřím Rusnokem  

g u v e r n é r e m  Č e s k é  n á r o d n í  b a n k y  



dubna 2001 do července 2002 byl ministrem financí ČR a od července 2002 do 
března 2003 byl ministrem průmyslu a obchodu ČR. Od května 2003 do června 
2013 působil ve vedení pojišťovací části pobočky finanční skupiny ING pro ČR a SR. 
V letech 2005 až 2012 vykonával funkci prezidenta Asociace penzijních fondů 
České republiky. Současně působil jako předseda představenstva a generální 
ředitel ING PF, a.s. V letech 2006–2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, 
poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od roku 2009 do roku 2013 byl prezidentem 
Rady pro veřejný dohled nad auditem. V letech 2010–2013 byl členem Národní 
ekonomické rady vlády (NERV). Od 25. června 2013 do 29. ledna 2014 působil jako 
předseda vlády ČR.  

S účinností od 1. března 2014 jmenoval prezident republiky Jiřího Rusnoka členem 
bankovní rady ČNB. S účinností od 1. července 2016 jmenoval prezident Jiřího 
Rusnoka guvernérem ČNB na šestileté funkční období. 

 

Přihláška na setkání a organizační pokyny 

Účastnický poplatek zahrnuje plnou účast na setkání a občerstvení v průběhu akce. 
Místo konání je zasedací místnost Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, 
110 00, Praha 1, umístění ve Florentinu, vchod D. Účastníci se ohlásí na recepci 
v přízemí. K zasedací místnosti je pak navedou směrovky.  

 

Daňoví poradci 
www.kdpcr.cz/rusnok 

Pro zobrazení on-line přihlášky je nutné se nejprve přihlásit na webových stránkách 
k účtu daňového poradce pod číslem osvědčení daňového poradce. 
 

Auditoři 

Členové KA ČR využijí běžný způsob on-line přihlášení na www.kacr.cz jako na 
kurzy či školení. 

http://www.kdpcr.cz/rusnok
http://www.kacr.cz/

