Informační a poradenský systém
ÚČETNÍ PORADCE
Odborný tým Svazu účetních České republiky:
Metodická sekce SÚ ČR:
Ing. Monika Velková

vedoucí Metodické sekce SÚ ČR,
členka Redakční rady časopisu Metodické
aktuality Svazu účetních
daňová poradkyně
publikační činnost
Účetní poradce:
osoba zodpovědná za zpracování obsahu
metodické části základní verze Účetního poradce,
za zpracování obsahu metodické části modulu
„Smlouvy o zamezení dvojího zdanění“ a za
obsah modulu „Kapitálový trh“,
podílí se na zpracování výkladů k dotazům

Jana Hrubá

zaměstnankyně Metodické sekce SÚ ČR
Účetní poradce:
osoba zodpovědná za obsah legislativní části
základní verze Účetního poradce a za obsah
legislativní části modulu „Smlouvy o zamezení
dvojího zdanění“

Tým externích odborníků spolupracujících s Metodickou sekcí SÚ ČR:
Ing. Soňa Habová

certifikovaná účetní (v systému certifikace
SÚ ČR dosažen stupeň „Certifikovaný účetní“)
externí spolupracovník Metodické sekce SÚ ČR
(v letech 2004 - 2010 stálý zaměstnanec
Metodické sekce Svazu účetních)
v současné době se orientuje na grantovou
problematiku vykazování a reportování projektů
7. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj
a oblasti strukturálních fondů vědeckých projektů
operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a auditům těchto projektů
Účetní poradce:

osoba zodpovědná za obsah modulu
„Mezinárodní regulace účetnictví a daní“
Ing. Zdeněk Burda

daňový poradce
jednatel společnosti BD Consult, s.r.o. zaměřené
na daňové poradenství a zastupování klientů
při sporech se správci daně
externí spolupracovník Metodické sekce
SÚ ČR
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
od září 2019 garant obsahu modulu
„Účetní & daňová judikatura“

Ing. Kamil Pišťák

účetní, daňový specialista (zaměstnanec účetní
a daňové kanceláře + OSVČ),
bývalý externí spolupracovník Metodické sekce
SÚ ČR
Účetní poradce:
do konce r. 2017 osoba zodpovědná za obsah
modulu „Účetní & daňová judikatura“

Ing. Jana Pilátová

auditorka, daňová poradkyně
auditorskou činnost vykonává ve společnosti
SP Audit, s.r.o.; má vlastní daňovou kancelář
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
autorka (spoluautorka) odborných manuálů
týkajících se oblasti účetnictví pro podnikatele a
daní z příjmů, podílí se na zpracování výkladů
k dotazům

Ing. Jana Dlabačová

auditorka, daňová poradkyně,
členka Komory certifikovaných účetních
(v systému certifikace SÚ ČR dosažen stupeň
„Účetní expert“),
členka Metodické rady SÚ ČR (pro podnikatele),
členka Redakční rady časopisu Metodické
aktuality Svazu účetních,
členka Sekce účetnictví KDP ČR
daňové poradenství, audit, účetnictví vykonává
jako OSVČ

publikační činnost
Účetní poradce:
autorka (spoluautorka) odborných manuálů
týkajících se účetnictví pro podnikatele, daní
z příjmů a DPH, podílí se na zpracování výkladů
k dotazům
Ing. Jaroslav Jiřík

auditor,
člen Metodické rady SÚ ČR (pro podnikatele),
člen Redakční rady časopisu Metodické aktuality
Svazu účetních (do r. 2016)
auditorskou praxi provádí jako OSVČ
se specializací na a.s., s.r.o. a družstva
publikační činnost
Účetní poradce:
autor (spoluautor) odborných manuálů týkajících
se zejména účetnictví pro podnikatele, daní
z příjmů a DPH, podílí se na zpracování výkladů
k dotazům

Ing. Pavel Novotný

certifikovaný účetní (v systému certifikace
SÚ ČR dosažen stupeň „Bilanční účetní“),
auditor,
člen Metodické rady SÚ ČR (pro podnikatele),
zástupce SÚ ČR v Národní účetní radě
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
Účetní poradce:
autor (spoluautor) odborných manuálů týkajících
se účetnictví pro podnikatele, daní z příjmů a
DPH (zejména oblast pohledávek a závazků)

Ing. Simona Pacáková

auditorka, daňová poradkyně,
členka Metodické rady SÚ ČR (pro podnikatele)
a Metodické rady pro neziskové organizace
SÚ ČR,

členka Sekce pro neziskové organizace KDP ČR
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.)
v roce 2009 byla členkou Redakční rady pro
překlady Mezinárodních standardů pro veřejný
sektor (IPSAS)
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
autorka odborných manuálů týkajících se
účetnictví pro neziskové subjekty a související
daňové problematiky, podílí se na zpracování
výkladů k dotazům se zaměřením na oblast
neziskových subjektů
Ing. Eleonora Herlíková

daňová poradkyně,
členka Komory certifikovaných účetních
(v systému certifikace SÚ ČR dosažen stupeň
„Účetní expert“),
členka výboru Komory certifikovaných účetních
do r. 2009,
členka Metodické rady SÚ ČR (pro podnikatele)
a Metodické rady pro neziskové organizace
SÚ ČR,
členka Redakční rady časopisu Metodické
aktuality Svazu účetních (od r. 2017)
členka Komise pro Akční plán v oblasti účetnictví
a auditu – Sekce pro zvýšení úrovně účetní
profese při MF ČR do roku 2011
asistent auditora (r. 2003 – 2006)
publikační činnost
Účetní poradce:
podílí se na zpracování výkladů k dotazům

Ing. Pavel Kyselák

daňový poradce, specialista na oblast
mezinárodního zdanění
externí spolupracovník Metodické sekce SÚ ČR
odborná praxe: vedoucí metodik FŘ

pro hl. m. Prahu a vedoucí oddělení výkonu
správy mezinárodních daňových vztahů
Ministerstva financí ČR, absolvent
mezinárodních kurzů IOTA a OECD
v oblasti problematiky zamezení dvojímu
zdanění,
nyní v soukromé poradenské sféře
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
do konce r. 2017 odborný garant modulu
„Smlouvy o zamezení dvojího zdanění“,
podílel se na zpracování odborných manuálů
a výkladů k dotazům z oblasti mezinárodního
zdanění
Mgr. Magdaléna Vyškovská

daňový poradce, specialista na problematiku
daně z příjmů fyzických osob, především oblast
mezinárodního zdanění, související sociální
zabezpečení v rámci EU, vysílání zaměstnanců,
a to z hlediska daňového, sociálního a pracovního
práva
vítězka v soutěži Daňař roku v kategorii
mezinárodní daně v r. 2010 a 2013
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
podílí se na zpracování odborných manuálů
a výkladů k dotazům z oblasti mezinárodního
zdanění do modulu „Smlouvy o zamezení dvojího
zdanění“,

Ing. Václav Benda

specialista na oblast DPH
od roku 1990 pracoval na FMF a od roku 1993
na MF ČR, odbor nepřímých daní, podílel se
na přípravě zákona o DPH ke dni vstupu ČR
do EU,
od srpna 2004 v soukromé poradenské sféře
(BVO.CZ s.r.o.) - specializace na poradenskou
činnost v oblasti DPH
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:

autor odborných manuálů týkajících
se problematiky uplatňování DPH, podílí se na
zpracování výkladů k dotazům z oblasti DPH
Ing. Olga Hochmannová

daňová poradkyně, specialistka na oblast DPH
působila na Ministerstvu financí ČR jako
ředitelka odboru DPH,
od r. 1996 v soukromé poradenské sféře
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
autorka odborných manuálů vztahujících se
k evropské judikatuře v oblasti DPH

JUDr. Jaroslav Kobík

daňový poradce, specialista na oblast správy daní
a poplatků,
jednatel a společník společnosti ARIADNA,
s. r. o., která se zabývá daňovým poradenstvím
řadu let působil jako vedoucí Sekce správy daní
a poplatků při KDP ČR
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
autor (spoluautor) odborných manuálů z oblasti
správy daní a poplatků

JUDr. Alena Kohoutková

advokátka, emeritní pracovnice MF ČR
se specializací na daňový proces
(získala dlouholetou praxi v daňové legislativě
ministerstva financí, kde se věnovala od roku
1992 zejména daňovému procesu a jeho vazbě na
ostatní daňové zákony)
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
autorka (spoluautorka) odborných manuálů
z oblasti správy daní a poplatků

Ing. Marta Ženíšková

dlouhodobě pracuje v odboru sociálního pojištění
MPSV ČR
specializuje se na nemocenské pojištění a pojistné
na sociální zabezpečení zaměstnanců a osob
samostatně výdělečně činných, podílí se
na přípravě návrhů zákonů, stanovisek a výkladů

v této oblasti
členka Komise pro daně a pojistné Rady
hospodářské a sociální pomoci a pracovních týmů
pro řešení koncepčních otázek týkajících se
oblastí sociálního zabezpečení, daní a pojistného
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
autorka odborných manuálů z oblasti sociálního
pojištění zaměstnanců a OSVČ
Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. působí na katedře pracovního práva a práva
sociálního zabezpečení Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze,
členka Společnosti pro pracovní právo
a právo sociálního zabezpečení,
v r. 2002 byla jmenována docentkou pro obor
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
po absolvování právnické fakulty pracovala
nejprve ve Výzkumném ústavu MPSV a poté byla
přijata do interní aspirantury v Ústavu státu a
práva ČSAV; od r. 1986 pracuje na Právnické
fakultě UK, kde se věnuje pedagogické činnosti
v pregraduálním i postgraduálním studiu
publikační činnost - spoluautorka učebnic z obou
uvedených právních oborů a několika komentářů
k zákoníku práce, pravidelně přispívá
do odborných právnických časopisů,
průběžně od r. 1990 se věnuje lektorské činnosti
pro veřejnost zaměřené především na oblast
pracovněprávních vztahů
Účetní poradce:
autorka odborných manuálů z oblasti pracovního
práva (zákoník práce)
JUDr. Helena Úlehlová

vedoucí mzdověprávního oddělení v odboru
pracovněprávní legislativy MPSV ČR,
členka Komise pro pracovní právo a sociální věci
Legislativní rady vlády
aktivně se účastnila věcného i legislativního
zpracování návrhu právní úpravy cestovních
náhrad v zákoníku práce i předešlého zákona
o cestovních náhradách

rozsáhlá publikační činnost (jako spoluautorka se
podílela na několika vydání komentářů
k zákoníku práce; učebnice pro vysoké školy)
lektorská činnost
Účetní poradce:
autorka odborného manuálu z oblasti cestovních
náhrad (2012)
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.

člen expertní skupiny pro nový občanský zákoník
od roku 2002 odborný asistent na katedře
obchodního práva Právnické fakulty UK,
od května 2011 konzultant (counsel) v advokátní
kanceláři Glatzová & Co.
absolvoval právnickou fakultu UK v Praze a
postgraduální studium německého práva na
Univerzitě v Kolíně nad Rýnem,
v letech 1999 až 2002 zastával funkci ředitele
legislativního a právního odboru Komise pro
cenné papíry,
v období let 2001 - 2010 působil jako člen,
resp. předseda senátu rozkladové komise České
národní banky,
od května 2004 do června 2006 předseda dozorčí
rady organizátora mimoburzovního trhu
společnosti RM - SYSTÉM, a.s.,
od července 2006 do února 2010 asistent
soudkyně Nejvyššího soudu ČR,
doc. JUDr. Ivany Štenglové (předsedkyně
obchodního senátu č. 29)
publikační a lektorská činnost vztahující se
k právní úpravě kapitálových společností
a obchodních závazkových vztahů
Účetní poradce:
autor odborných manuálů vztahujících se
k obchodnímu zákoníku, k novému občanskému
zákoníku a zákonu o obchodních korporacích

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

předseda Komory certifikovaných účetních,
certifikovaný účetní (v systému certifikace
SÚ ČR dosažen stupeň „Účetní expert“),
člen Metodické rady SÚ ČR (pro podnikatele),

recenzent zkušebních zadání pro zkoušky
„Finanční účetnictví a výkaznictví“ (několik let
působil také jako zkušební komisař této zkoušky)
a „Mezinárodní standardy účetního výkaznictví“
v systému certifikace účetních,
působí na katedře finančního účetnictví
a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze
jako odborný asistent, zastřešuje zejména oblast
mezinárodních účetních pravidel
od roku 2003 působí jako odborný lektor
a konzultant pro oblast IFRS a konsolidací,
v roce 2004 získal dekret školitele IFRS
vedle akademické a metodické činnosti poskytuje
poradenské služby v oblasti IFRS (zpracování
účetních závěrek, konsolidace, metodická
stanoviska apod.) ve společnosti LVC, s.r.o, v níž
je společníkem a jednatelem
spoluautor odborné publikace „Konsolidace
a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS“
(Wolters Kluwer, 2012), učebnice „Finanční
účetnictví a výkaznictví“ (ICU, 2014) a dále
starších publikací „Mezinárodní standardy
účetního výkaznictví – principy, metodologie,
interpretace“ (VOX, 2005) nebo „IAS
v příkladech III.“ (VOX, 2003),
autor řady odborných článků vydávaných
průběžně od roku 2003 v časopisech v ČR a SR
Účetní poradce:
autor odborných článků z oblasti IFRS (modul
„Mezinárodní regulace účetnictví a daní“)
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

působí na katedře finančního účetnictví Vysoké
školy ekonomické v Praze
úzce spolupracuje na interpretacích Národní
účetní rady
člen autorského týmu pro překlad Mezinárodních
standardů účetního výkaznictví a týmu pro
překlad Mezinárodních účetních standardů pro
veřejný sektor,
zkušební komisař Komory auditorů ČR pro
zkoušku z podnikových kombinací
jako lektor a poradce se zabývá účetním řešením

fúzí a akvizicí (přeměn obchodních společností)
a mezinárodním výkaznictvím, zejména v oblasti
podnikových kombinací, odložené daně,
zahraničních poboček a metodice mezinárodního
reportingu
na VŠE v Praze je držitelem pozice
PricewaterhouseCoopers Corporate Chair,
držitel osvědčení ACCA pro školitele IFRS
a členem EAA
Účetní poradce:
autor odborného manuálu „Zajištění
srovnatelnosti při opravách chyb a změnách
metod“
Ing. Pavel Janda

daňový poradce
v rámci daňového poradenství se specializuje
na daně z příjmů, neziskové organizace, výzkum
a vývoj
Účetní poradce:
podílí se na zpracování výkladů k dotazům
zejména ve vztahu k problematice společenství
vlastníků jednotek a fotovoltaických elektráren

MVDr. Milan Vodička

daňový poradce,
v letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR,
v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR
zabývá se daňovým poradenstvím, vedením
účetnictví, problematikou IFRS a daňovou
evidencí
člen skupiny pro daně a pojištění Svazu
průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické
komunikace, elektronických podání,
e-governmentu
Účetní poradce:
autor odborných manuálů „Normálně je
digitálně“ a „Jak správně digitálně“

Ing. Jan Molín, Ph.D.

místopředseda Výboru pro otázky výkonu účetní
profese SÚ ČR
předseda etické komise Komory certifikovaných
účetních,

člen Komory certifikovaných účetních (v systému
certifikace SÚ ČR dosažen stupeň „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
Účetní poradce:
autor odborného manuálu „Trestněprávní
odpovědnost účetních“
Mgr. Ing. Tereza Krupová

působí na Právnické fakultě UK,
odborná referentka v Kabinetu ministra
spravedlnosti
v právní oblasti se zaměřuje na problematiku
„nového“ občanského zákoníku, závazkové
a smluvní právo, rodinné právo, dědické právo
a právo pro účetní a ekonomické profese
publikační a lektorská činnost
Účetní poradce:
autorka odborného manuálu „Smlouvy při vedení
účetnictví v návaznosti na nové občanské právo“

