
 

Ing. Michael Ledvina 
 

Působení ve Svazu účetních ČR 
 

- člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele 
- předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 
 

- auditor, člen KA ČR 
- člen Komory certifikovaných účetních (v systému certifikace 
Svazu účetních dosažen stupeň Bilanční účetní“) 

Profesní zaměření 
 

- auditor 
- soudní znalec v oboru ekonomika (odvětví Účetní evidence a 
odvětví Řízení, plánování a organizace ekonomiky) 

 
 

RNDr. Petr Beránek 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - člen Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- daňový poradce, člen KDP ČR 
- člen Sekce pro neziskové organizace KDP ČR 

Profesní zaměření 
 

- daňový poradce 
- specializace na zdanění nestátních neziskových organizací a 
zdanění zahraničních subjekt 
- jednatel a ředitel společnosti ADAR – Agentura daňových rad 
s.r.o. 
- učitel na VŠ Institut Franka Dysona (účetnictví a daně) 
- publikační a lektorská činnost 
- autor publikace „Cizí měny a kursové rozdíly“ 

 
 

Stanislava Fojtíková 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 
- členka Svazu účetních 

Profesní zaměření 
 

- účetní poradenství včetně metodiky a příslušných směrnic 
- účetnictví vykonává jako OSVČ 
- v účetní oblasti se specializuje na příspěvkové a neziskové 
organizace 

 
 

Ing. Eleonora Herlíková 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele a 
Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace 
- externí spolupráce na softwarovém informačním a 
poradenském systému Svazu účetních „Účetní poradce“ 
(metodická část) 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- daňová poradkyně, členka KDP ČR 
- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Účetní expert“) 
- členka Komise pro Akční plán v oblasti účetnictví a auditu – 
Sekce pro zvýšení úrovně účetní profese při MF ČR do roku 
2011 



Profesní zaměření 
 

- daňová poradkyně, certifikovaná účetní 
- asistent auditora (2003 – 2006) 
- publikační činnost  

 
 

Ing. Bc. Hana Hornová, MBA 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Certifikovaný 
účetní“) 

Profesní zaměření 
 

- certifikovaná účetní 
- má vlastní účetní praxi se zaměřením na malé a střední firmy, 
dále se specializuje na neziskové organizace 
- jednatel a společník společnosti AT KONZULT, s.r.o., která se 
zabývá daňovým poradenstvím a účetnictvím 
- působí jako přednášející na Vysoké škole manažerské 
informatiky, ekonomiky a práva 

 
 

Ing. Václav Mudra 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- auditor, člen KA ČR 
- člen Komory certifikovaných účetních (v systému certifikace 
Svazu účetních dosažen stupeň „Bilanční účetní“) 

Profesní zaměření 
 

- auditor, certifikovaný účetní 
- auditorskou praxi vykonává ve společnosti Ardum & Partners 
s.r.o. 
- vedení účetnictví a účetní poradenství vykonává jako OSVČ 
- zaměření - malé a střední společnosti podnikající v oblasti 
výroby, obchodu a služeb 

 
 

Ing. Miroslava Nebuželská 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- auditorka, členka KA ČR 
- členka Komory certifikovaných účetních (vsystému certifikace 
Svazu účetních dosažen stupeň „Účetní expert“) 
- CISA (Certified Information Systems Auditor), člen ISACA 

Profesní zaměření 
 

- auditor, certifikovaný účetní 
- výkonný ředitel a partner v auditorské a poradenské 
společnosti 22HLAV s.r.o. (dříve BVM Audit s.r.o., člen 
mezinárodní aliance účetních a právních firem MSI Global 
Alliance) 
- publikační a lektorská činnost zaměřená na účetnictví, daně a 
finanční řízení nestátních neziskových organizací 
- spolupráce na tvorbě legislativy v oblasti účetnictví a daní 
nestátních neziskových organizací - úzká spolupráce zejména s 



Asociací veřejně prospěšných organizací a s Fórem dárců 

 
 

Ing. Romana Orlová 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Profesní zaměření 
 

- referent Odboru metodiky a výkonu daní, Oddělení DPPO FÚ 
pro Kraj Vysočina 
- specializace: zdaňování neziskových organizací (veřejně 
prospěšných poplatníků) 

 
 

Ing. Simona Pacáková 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - vedoucí Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele a 
členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace  
- externí spolupráce na softwarovém informačním a 
poradenském systému Svazu účetních „Účetní poradce“ 
(metodická část -oblast neziskových subjektů) 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- auditorka, členka KA ČR 
- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Bilanční účetní“) 
- daňová poradkyně, členka KDP ČR 
- členka Sekce pro neziskové organizace KDP ČR 
- zástupce Svazu účetních v Národní účetní radě 

Profesní zaměření 
 

- auditorka, daňová poradkyně, certifikovaná účetní 
- r. 2009 -členka Redakční rady pro překlady Mezinárodních 
standardů pro veřejný sektor (IPSAS) 
- v daňové i účetní oblasti se specializuje zejména na nestátní 
neziskové organizace, územní samosprávné celky a jejich 
příspěvkové organizace (činnost vykonává pro společnost 
ADU.CZ s.r.o.) 
- publikační a lektorská činnost 

 
 

Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
Dr. hab. Eva Sikorová, prof. WSEH 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- předsedkyně mezinárodního vědeckého výboru RECUR a OS 
Trianon, předsedkyně mezinárodních vědeckých výborů 
konferencí Bez bariér bez hranic a Obnovitelné zdroje v teorii a 
v praxi 
- členka vědecké rady OPF SU v Karviné (2003 – 2012) 
- členka Pracovní komise pro standardizaci výuky účetnictví na 
ekonomických fakultách v ČR (1998 –2005) 

Profesní zaměření 
 

- akreditovaný lektor, akreditovaný konzultant řízené praxe v 
rámci systému Certifikace účetní profese v ČR Institutu 
certifikovaných účetních Praha 
- dlouhodobá publikační, lektorská, projektová a výzkumná 



činnost v ČR i v zahraničí 
- předseda a člen zkušebních komisí bakalářských, 
magisterských i doktorských studijních programů v ČR i v 
Polsku  
- člen zkušebních komisí habilitačních řízení 
- členka redakční rady odborného recenzovaného časopisu 
EMI Ekonomika - management – inovace, vydávaného MVSO a 
odborných ekonomických časopisů v zahraničí 
- působí jako školitel doktorského studia na Slezské univerzitě 
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (do roku 
2014 působila na katedře účetnictví jako vedoucí katedry a 
docent 
- od roku 2015 přednáší na Moravské vysoké škole Olomouc 
(MVSO) a je odborným garantem ústavu ekonomie včetně 
garance předmětů účetnictví a návaznosti na podnikovou 
ekonomiku 
- od roku 2003 doposud působí jako profesor na WSEH 
(Wyžsza Szkola Ekonomiczno Humanistyczna, Bielsko-Biala) v 
Polsku, jako koordinátor česko-polské spolupráce v oblasti 
vědy, výuky a výzkumu a garantuje předměty ve specializaci 
účetnictví a podnikové ekonomiky a managementu 
- č lenka Kolegia nauk Humanistycznych i Spolecznych WSEH 
Bialsko-Biale (od roku 2007) 
- spolupracuje s Národní radou zdravotně postižených a 
dlouhodobě se věnuje pomoci osobám se zdravotním 
postižením a seniorům 

 
 

Ing. Iva Šimůnková 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- auditorka, členka KA ČR 
- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Účetní asistent“) 

Profesní zaměření 
 

- kontrolní pracovník (kontrolní oddělení Krajského úřadu 
Pardubického kraje) 
- likvidátor společnosti s ručením omezeným, odpovědný 
zástupce společnosti s ručením omezeným 
- OSVČ od roku 1992 

 
 

Ing. Dana Vankeová 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové 
organizace 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Certifikovaný 
účetní“) 

Profesní zaměření 
 

- certifikovaná účetní  
- v minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická  
ředitelka jedné z velkých pražských realitních společností 
- v r. 2007 se osamostatnila (OSVČ), má také vlastní účetní 



společnost 
- lektorská činnost se zaměřením na podvojné účetnictví a 
daňovou problematiku (základy podvojného účetnictví, 
pokladna, cestovní náhrady, fakturace a daňové doklady, 
výklad problematiky DPH, novinky v oblasti daní a účetnictví se 
zaměřením jak na podnikatele, tak postupně i na neziskový 
sektor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


