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ZDANĚNÍ DIGITÁLNÍCH FIREM
ŘEČNÍCI
Roberta Grappiolo

Vedoucí sektoru Sledování práva EU a státní pomoci, GŘ pro daně a celní unie, Evropká
komise
Roberta Grappiolo vystudovala obor právo a politiky EU. Je členkou oddělení pro právní
záležitosti v ředitelství odpovědném za přímé daně v rámci generálního ředitelství pro
daně a celní unie (DG TAXUD) v Evropské komisi. Jejím hlavním předmětem činnosti jsou
porušení předpisů a rozhodnutí o předběžných otázkách týkajících se přímých daní. Je také členkou digitálního daňového týmu, který pracoval na přípravě dvou návrhů vztahují-

Petr Ježek

Předseda Zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem
a daňové úniky, Evropský parlament (ALDE)
Působil jako diplomat, z toho 10 let ve vysokých funkcích, které se týkaly vztahů s Evropskou
unií. V roce 1993 spoluzakládal Obor Evropské unie na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a
účastnil se zásadních jednání o přistoupení ČR k EU během svého působení na Misi ČR
v Bruselu (1996-1999). Po návratu z Bruselu se ujímá řízení Odboru politických vztahů s EU,
poté se stává vrchním ředitelem sekce evropské integrace na Ministerstvu zahraničních věcí
ČR, později zástupcem státního tajemníka pro evropské záležitosti. Pracoval také jako ředitel
sekce předsedy vlády Vladimíra Špidly. Následně působil v soukromém sektoru. Poslancem
Evropského parlamentu se stal v roce 2014. V rámci EP zastává funkci předsedy Zvláštního
výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky a předsedy Delegace EP pro vztahy s Japonskem. Dále působí v Hospodářském a měnovém výboru,
Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Zvláštním výboru pro terorismus.

Stanislav Kouba

Pověřený řízením sekce daně a cla, Ministerstvo financí ČR

Stanislav Kouba je absolventem Právnické fakulty Masarykovi Univerzity a Praze a Vysoké
školy ekonomické v Praze. Na Ministerstvu financí působil dlouhodobě v oblasti daně
z příjmů. V současné je pověřeným řízením celé sekce Daně a cla. Kromě působení ve státní sféře je rovněž autorem řady monografií a článků v daňové oblasti, a to jak teoretických, tak praktických.

Vladimír Štípek

Ekonom-analytik, manažer pro daně, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Vystudoval doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Sedm let působil v
oddělení ekonomických analýz kabinetu předsedy české vlády. Jako ekonom a analytik
pokračuje na Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci sekce hospodářské politiky, kde se
zabývá mimo jiné daňovou problematikou a je tajemníkem Expertního týmu pro daně a
pojištění. Publikačně komentuje aktuální výsledky ekonomiky a průmyslu. Na Národohospodářské fakultě VŠE vyučuje předmět Sociální politika.

