
 

 
 

Ing. David Krch 
Daňový partner 

David Krch je zakládajícím společníkem společnosti HAVEL & PARTNERS Tax s.r.o., kterou pod 

obchodní firmou TAX ADVISORY SERVICES s.r.o. zakládal před více než 17 lety po získání nezbytné 

praxe a zkušeností v daňovém oddělení společnosti PricewaterhouseCoopers. 

David má dlouholeté zkušenosti zejména z komplexního zastupování zahraničních korporací 

působících v České republice. Pro své klienty zajišťuje jednak kompletní zastupování a servis zejména 

v oblasti daně z příjmů právnických osob a DPH (v tuzemském i mezinárodním kontextu) u společností 

dlouhodobě působících na českém trhu a dále asistenci u jednorázových projektů a due diligence při 

vstupu nových investorů na český trh.  V oblasti zdaňování zahraničních společností dlouhodobě 

působících na českém trhu má 21 let zkušeností (z toho čtyři roky praxe v daňovém oddělení 

mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers). 

Zkušenosti má rovněž z řady projektů v oblasti fúzí a akvizic a jejich financování v České republice, kterých se v rámci spolupráce s 

nejvýznamnějšími advokátními kancelářemi v ČR účastnil jak na straně kupujících, tak na straně prodávajících. Mezi další důležité 

odvětví jeho praxe patří oblast investičních pobídek, kde dlouhodobě zastupuje významné investory zejména z automobilového 

průmyslu, a v této oblasti aktivně spolupracuje mimo jiné s agenturou CzechInvest, Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR. 

Z hlediska podnikatelských odvětví se David zaměřuje především na automobilový průmysl, farmaceutický průmysl a elektronické 

služby a média. Již několik let zastupuje v České republice samotné výrobce automobilů (výrobní závody ze zahraničí), dále pobočky 

výrobců zastupující značky na českém trhu (importéry aut), financující (leasingové) společnosti výrobců aut, dealerství a současně i 

několik výrobců automobilových komponentů.  Jak v rámci svého působení v PricewaterhouseCoopers, tak v rámci aktuální praxe 

zastupuje pro všechny oblasti daní významné farmaceutické společnosti a jejich pobočky v České republice. Zajišťuje rovněž průběžné 

komplexní zastupování významné televizní společnosti a dále významného hráče na poli internetového zprostředkování služeb. 

Příklady daňového poradenství 

 komplexní zastupování 3 výrobců/importérů osobních vozů a 2 výrobců/importérů nákladních vozů pro trh České republiky ve 

všech oblastech daní 

 komplexní zastupování klientů v rámci daňových kontrol DPPO a DPH 

 zajištění komunikace a koordinace daňové problematiky s centrálami zahraničních korporací (zejména pro oblast 

transferových cen a oblasti identifikovaných daňových rizik vyžadujících nápravná opatření) 

 asistence při nastavování nových dodavatelsko-odběratelských vztahů  

 asistence při řešení sporů v rámci stávajících dodavatelsko-odběratelských vztahů, včetně komunikace s právními a 

daňovými zástupci protistrany 

 komunikace s MFČR a GFŘ při řešení výkladově mimořádně komplikovaných situací, pro investiční pobídky současně 

komunikace s MPO 

 účast na přípravě daňových přiznání k DPPO (zejména průběžné revize výstupů a přiznání k DPPO) 

 účast na projektech transferových cen, zejména aktualizace  

 zastupování klientů v profesních komorách v rámci řešení daňové problematiky 

 koordinace daňové problematiky s auditory, právními zástupci, dodavateli a poradci pro oblast výzkumu a vývoje atd. 

 

Členství v profesních sdruženích 

Komora daňových poradců ČR (KDPČR) 

Sekce daně z přidané hodnoty KDPČR 

Sekce mezinárodního zdanění KDPČR   

Jazyky 

český, anglický, francouzský, německý (pasivně) 



 

 
 

Vzdělání 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Praha (2004), titul Ing. 

 

E: david.krch@havelpartners.cz 

T: +420 255 000 311 

 


