
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Cílem setkání je zprostředkovat daňovým poradcům a auditorům názory osobností, 

které ovlivňují ekonomické prostředí v České republice. Diskuse, které moderuje 

Ing. Martin Tuček, daňový poradce a auditor, bývalý prezident Komory daňových 

poradců ČR, často přesahují odborné téma k názorům a životním zkušenostem 

pozvané osobnosti. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků, součástí je i 

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

Termín: 9. září 2021, 16–18 h. 

Místo konání: Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha 8 

Cena: 890 Kč  

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

KDP ČR a auditory, členy KA ČR 

KPV: 2 hodiny 

Ing. Tomáš Goláň 

KARIÉRA 

Pro daňové poradenství se rozhodl v roce 1990 
ve třetím ročníku na Vysoké škole zemědělské. 
Po ukončení studia se začal aktivně účastnit 
přípravných seminářů pro vznik profese 
daňového poradce a pro vznik samotné 
Komory daňových poradců ČR. 

Rok 1993 byl pro jeho kariéru zlomový. Jeho 
láska k právu určila jeho následnou celoživotní 
cestu. V květnu se stal daňovým poradcem a v červnu se zúčastnil ustavující valné 
hromady Komory daňových poradců ČR. Také se definitivně přestěhoval ze Vsetína 
do blízkého Zlína. 

V lednu roku 2006 založil obchodní korporaci TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář 
s.r.o., která zaměstnává 20 specialistů. V roce 2008 se začal úzce specializovat na 
daňové právo a daňový proces. 

Komora daňových poradců  České republiky a Komora auditorů 

České republiky pořádají setkání s osobností  

Ing. Tomášem Goláněm  

s e n á t o r e m  a  d a ň o v ý m  p o r a d c e m  
 



Tomáš Goláň je držitel ocenění Daňová osobnost roku 2019. Odborná porota uděluje 
tuto cenu lidem, kteří dokázali pozitivně přispět ke zvýšení kvality daňového prostředí. 
Tohoto ocenění si velmi cení. 

POLITIKA 

Do politiky vstoupil v roce 2002. V letech 2002–2006 působil jako nezávislý zastupitel 
ve své rodné obci Lhota u Vsetína, kde zároveň předsedal finanční komisi. Pro 
každého politika je podle něj dobré vyzkoušet si před vstupem na celostátní pódium 
lokální úroveň. 

V roce 2018 se rozhodl kandidovat do Senátu v doplňovacích volbách ve Zlíně. 
Kandidoval, protože cítil ohrožení hodnot, ke kterým jej od malička vedla babička a 
které hájil v roce 1989. Kandidatura byla úspěšná, v Senátu se zařadil do klubu 
SENÁTOR 21.  

Ve volbách do Senátu PČR v roce 2020 úspěšně obhájil mandát senátora. V říjnu 
2020 se stal členem ODS a rovněž členem senátorského klubu ODS a TOP 09. Je 
předsedou Ústavně-právního výboru Senátu PČR. 
 

Časový harmonogram 

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

 

 

 
 

Přihláška na setkání 

Daňoví poradci - www.kdpcr.cz/golan 
Pro zobrazení on-line přihlášky je nutné se nejprve přihlásit na webových stránkách k 
účtu daňového poradce pod číslem osvědčení daňového poradce. 

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

Setkání moderuje Ing. Martin Tuček 

 

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

