
 

Mgr. Ing. Magdaléna Králová 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - od roku 2018 prezidentka Svazu účetních České republiky 
- členka výkonného výboru Svazu účetních České republiky 
- předsedkyně Výboru pro otázky výkonu účetní profese  

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- členka Komory certifikovaných účetních (v systému 
certifikace Svazu účetních dosažen stupeň „Účetní expert“) 
- členka KDP ČR 

Profesní zaměření 
 

- certifikovaná účetní, daňová poradkyně 
- většinový společník a jednatelka MK ekonomika s.r.o., účetní 
a daňová kancelář, v níž se specializuje zejména na metodiku 
účetnictví a daňový proces 
- příležitostně lektorská a publikační činnost 

 
 

Ing. Jan Molín, Ph.D. 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - místopředseda Výboru pro otázky výkonu účetní profese 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- člen KDP ČR 
- člen Sekce pro otázky profese daňového poradce KDP ČR 
- člen Komory certifikovaných účetních (v systému certifikace 
Svazu účetních dosažen stupeň „Certifikovaný účetní“) 
- předseda etické komise Komory certifikovaných účetních 

Profesní zaměření 
 

- certifikovaný účetní, daňový poradce  
- praxi vykonává v účetní a poradenské společnosti MIVO s.r.o.  
- působí na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké 
školy ekonomické v Praze jako zástupce vedoucího katedry  
- zkušební komisař KDP ČR 

 
 

Ing. Olga Sýkorová 
 

Působení ve Svazu účetních ČR - člen Výboru pro otázky výkonu účetní profese 

Členství v dalších profesních 
organizacích 

- Svaz účetních Praha 
 

Profesní zaměření 
 

Ing. Olga Sýkorová pracovala 20 let na významných pozicích 
obchodních korporací na úseku financí. Do roku 2018 získala 
cenné zkušenosti jako hlavní účetní mezinárodních 
společností,  součástí koncernů registrovaných na burzách 
v Amsterdamu a v Hongkongu. Zodpovídala za účetnictví 
společností podle IFRS i podle ČÚS, za přípravu podkladů pro 
auditora z Big4 a daňový audit. Absolvovala úspěšně řadu 
interních auditů prováděných mezinárodním týmem 
controllerů. Významnou měrou se podílela na  implementaci 
podnikových informačních systémů, které jsou vzorem 
k následování pro tuzemské i zahraniční společnosti. Od roku 
1992 podniká v oboru vedení účetnictví a daňové evidence 
jako OSVČ a od roku 2017 je jednatelkou obchodní společnosti 
se stejným zaměřením.  

 


