
 

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, organizační složky státu, územní 
samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace (činnost 
vykonává pro společnost ADU. CZ s.r.o.) 
- soudní znalec v oboru ekonomika/účetní evidence 
- publikační a lektorská činnost 

 
 

Ing. Jana Dlabačová 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - členka Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele 
- členka Redakční rady časopisu Metodické aktuality Svazu  
účetních 
- jako externí spolupracovník se aktivně podílí na tvorbě 
metodické části softwarového informačního a poradenského 
systému Svazu účetních „Účetní poradce“ 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- auditorka, členka KA ČR 
- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Účetní expert“) 
- daňová poradkyně, členka KDP ČR 
- členka Sekce účetnictví KDP ČR 

Profesní zaměření 
 

- auditorka, daňová poradkyně, certifikovaná účetní 
- daňové poradenství, audit, účetnictví vykonává jako OSVČ 
- publikační činnost 

 
 
 

Ing. Miloslava Halusková 
 

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

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- auditorka, člen KA ČR 
- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Bilanční účetní“) 
- daňová poradkyně, členka KDP ČR 



Profesní zaměření 
 

- auditorka, daňová poradkyně, certifikovaná účetní 
- auditorskou činnost vykonává ve vlastní společnosti  
Ekonomická poradna s.r.o. se zaměřením na podnikatelskou  
sféru 
- publikační a lektorská činnost  
- externí lektor ústavu ekonomie MVŠO o.p.s. 

 
 

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. Jaroslav Jiřík 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele  
- člen Redakční rady časopisu Metodické aktuality Svazu  
účetních 
- externí spolupráce na softwarovém informačním a 
poradenském systému Svazu účetních „Účetní poradce“ 
(metodická část) 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- auditor, člen KA ČR 

Profesní zaměření 
 

- auditor – auditorskou praxi provádí jako OSVČ se 
specializací na a.s., s.r.o. a družstva 
- publikační činnost  

 
 

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) 

 



 

Ing. Pavel Novotný 
 

Působení ve Svazu účetních ČR 
 

- člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele 
- externí spolupráce na softwarovém informačním a 
poradenském systému Svazu účetních „Účetní poradce“ 
(metodická část) 

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 
- má vlastní auditorskou a účetní praxi se zaměřením na malé a 
střední společnosti z oblasti stavebnictví, průmyslové výroby a 
obchodu 
- dlouhodobě působil jako přednášející na Vysoké škole 
ekonomie a managementu 
- publikační a lektorská činnost 

 
 

Ing. Vendula Pešková 
 

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

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Účetní expert“) 
- Diplom IFRS reporting 

Profesní zaměření 
 

- certifikovaná účetní 
- poskytování účetních služeb pro externí klienty pro převážně 
zahraniční klienty ve společnosti Mazars s.r.o. (se zaměřením 
na anglický a francouzský jazyk) typu:  

o zpracování podvojného účetnictví, pravidelný dohled 
nad účetnictvím 

o dohled nad sestavováním roční účetní závěrky 
o dohled nad vykonáváním ročních zákonných 

povinností 
o výběr a implementace nových účetních softwarů 
o realizace outsourcingu vybraných nebo kompletních 

firemních procesů na lokální úrovni nebo formou 
zahraničního outsourcingu nebo lokálně v koordinaci 
se zahraničními pobočkami zaměstnavatele 

o koordinace mezinárodních účetních projektů 
o nastavování a následně dohled nad vyhotovováním 

výkaznictvím a přípravou finančních zpráv pro 
management společnosti 

o nastavování procesu a následně dohled na převedení 
účetní závěrky dle standardů výkaznictví mateřské 
společnosti na lokální úroveň (IFRS, USGAAP) 

o poskytování certifikovaného účetního poradenství 
- odpovědnost za metodiku účetního oddělení společnosti 
Mazars s.r.o. 
- spoluautor celosvětové metodiky účetních služeb skupiny  

 
 



 

Ing. Naděžda Voborská 
 

Působení ve Svazu účetních ČR 
 

- členka Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele 

Členství v dalších profesních 
organizacích 
 

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

Profesní zaměření 
 

- auditorka, certifikovaná účetní 
- auditorskou činnost vykonává ve společnosti A + D HELP, 
spol. s 
r.o. Příbram  
- pod hlavičkou Agentury KVĚT Příbram (certifikace MŠMT) 
působí jako školitelka podvojného účetnictví a vykonává 
lektorskou činnost v oblasti Příbram 

 
 

Ing. Vladimír Zdražil 
 

Působení ve Svazu účetních ČR 
 

- člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele 

Členství v dalších profesních 
organizacích 
 

- člen Svazu účetních 

Profesní zaměření 
 

- účetní na volné noze  
- absolvent Daňové akademie pod KDP ČR 
- specializuje se na přeshraniční obchod a přeshraniční služby 
včetně služeb celního jednatelství (účetně, daňově, smluvně) 
- lektor v oblasti DPH s důrazem na MO, přeshraniční služby, 
zvláštní režim pro cestovní ruch a tematické jazykové kurzy 
zejména pro KDP ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


