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Vážení účetní odborníci,

listujete již šestým „Katalogem vzdělávacích akcí KCÚ“ a hned v úvodu zdůrazňujeme, 

že program akcí bude ještě průběžně doplňován, takže sledujte vždy aktuální nabídku 

na internetových stránkách www.komora-ucetnich.cz v sekci Vzdělávání — Semináře 

Komory. 

Koncepce zůstává zachována. Katalog nabízí jen základní anotaci, podrobnější 

informace vč. organizačních najdete na internetových stránkách. Zde jsou zveřejňovány 

i akce partnerů v Ostravě a v Tachově, Akademie daní a účetnictví a vybrané akce 

Controller Institutu.

I v novém Katalogu najdete v každém měsíci nějaké nové téma. Upozorňujeme např. 

na aktuální problematiku GDPR, na optimalizaci daní či vyšší stupeň oblíbeného 

semináře Excel. Zvláště vyzdvihujeme „účetní abecedu“. Zařazena jsou i témata 

k osobnímu rozvoji. Také v příštím roce vedle osvědčených lektorů uvádíme i lektory 

nové (viz profi ly lektorů na stranách 16–19). 

Všechny semináře lze započítávat do systému KPV a členové navíc obdrží body v rámci 

motivačního programu. Pozornost věnujte, prosím, i organizačním informacím na 

straně 14. Děkujeme za Váš zvyšující se zájem o akce pořádané KCÚ.

Velice uvítáme připomínky k akcím proběhlým a náměty na nové. 

Posílejte je na info@komora-ucetnich.cz.

Vzdělávejte se s Vaší profesní organizací. Těšíme se na Vás!

Ing. Libor Vašek, Ph.D.   Ing. Ladislav Zemánek



Leden

Novinky v ú�etnictví a daních  
Praha 
Mgr. Simona Hornochová    

Souhrn nejdůležitějších změn v oblasti účetnictví, daní z příjmů 
a DPH pro rok 2018.

Mzdové ú�etnictví "#$%  
Hradišt
 nad Jizerou ﹙Hotel Malý pivovar﹚ 
Mgr. Stanislav Klika 
PhDr. Dagmar Kučerová
Mgr. Magdalena Vyškovská   

Základní informace o GDPR se zaměřením na mzdové účetnictví. 
Podrobný přehled změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok 
2018. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí v pří-
padových studiích.

„Státní“ neziskové organizace "#$%  
Praha
Ing. Simona Pacáková   

Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 
2018 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
(zejména obce, příspěvkové organizace).

Nestátní neziskové organizace "#$% 
Praha 
Ing. Simona Pacáková  

Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 
2018 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb..
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Únor

Specifika ú�tování a daní 
ve stavebnictví  
Praha 
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA  

Účetní a daňová specifi ka pro oblast stavebnictví. Vymezení pojmů. 
Fakturace ve stavebnictví (zálohy, zádržné, smluvní pokuty, atd.). 
Nedokončená výroba. Financování staveb (dotace, úvěry, půjčky). 
Problematika DPH a daní z příjmů ve stavebnictví.
 

Zahrani�ní obchod se službami 
z pohledu uplat*ování DPH 
a celních p�edpis+   
Brno 
Marek Reinoha     

Zahraniční obchod se službami - poskytování služeb v rámci Unie, do 
třetích zemí, poskytování služeb osobami registrovanými v jiných 
členských zemích do tuzemska, Problematika DPH – místo plnění, 
místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, spor-
tu, vědy, vzdělávání a zábavy, výjimky, osoby povinné přiznat DPH, 
registrace atd. Praktické příklady.  
 

Da*ová optimalizace  
Praha 
Ing. Jan Bonaventura      

Daňová optimalizace je často spojována s nelegálními postupy jak 
se vyhnout placení daní. Dosáhnout minimálních daní však lze 
i bezpečně, v souladu se zákony. Praktické možnosti, jak optimali-
zovat daňovou povinnosti v souladu s právními předpisy. Optimální 
struktura podnikání; optimalizace odpisů a obecně využití majetku; 
úroky z úvěrů, půjček a dluhopisů; automobily a související výdaje, 
soukromé použití; problematické náklady – reklama a marketing, 
pracovní oděvy, reprezentace; odměny zaměstnanců, externistů atd.
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Dan
 z p�íjm+ fyzických osob "#$,-"#$% 
Praha 
Ing. Jaroslav Veselka   

Zdanění fyzických osob daní z příjmů za rok 2017. Upozornění na 
problémové oblasti. Sestavení přiznání. Novinky pro rok 2018.
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Březen

GDPR jasn
 a srozumiteln
  
Praha 
Mgr. Stanislav Klika   

V květnu 2018 nabude účinnosti nové nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). Základní prin-
cipy nařízení (osobní údaje, jejich zpracování, práva subjektů úda-
jů, povinnosti správce a zpracovatele, bezpečnost osobních údajů, 
pověřenec pro ochranu osobních údajů). Nezbytné kroky nutné 
k tomu, aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s GDPR.
 

Zvládání zát
žových a konfliktních 
situací   
Praha 
PhDr. Miloslav Hrubý    

Co je stres a konfl ikt. Spouštěč stresových reakcí, jeho dopady na 
osobnost. Pozitivní a negativní stres – eustres a distres. Obrana pro-
ti stresu. Psychická a fyziologická reakce na stres. Zátěžové situa-
ce – sociální izolace. Vnitřní a vnější konfl ikt. Relaxační techniky. 
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Duben

Excel pro ú�etní ﹙pro pokro�ilé﹚ 
Praha
Luboš Kičmer      

Absolutní adresace, funkce POZVYHLEDAT, KDYŽ, ZVOLIT, SUMFIS, 
COUNTIFS, SUBTOTAL, DSUMA, DPRŮMĚR, ZÍSKATKONTDATA, 
IFERROR, logické operátory. Chytré a kontingenční tabulky, scé-
náře, podmíněné formátování, ochrana dat, dynamické grafy, typy 
a triky pro práci.

Ú�etnictví bytových družstev "#$%  
Praha
Ing. Božena Künzelová      

Specifi ka účetnictví pro bytová družstva. Základní kapitál a základní 
členský vklad. Pořízení bytového domu. Nájemné a plnění poskyto-
vaná v souvislosti s užíváním domu. Opravy a udržování a technic-
ké zhodnocení bytových domů a jednotek ve vlastnictví bytového 
družstva vč. úvěrů na revitalizace bytových domů. Náklady a výnosy 
družstva. Účetnictví bytového družstva v domě, ve kterém vzniklo SVJ.
 

Splatná a odložená da*   
Praha 
Bc. Lenka Dvořáková     

Jasně a srozumitelně o problematice splatné a odložené daně. Legis-
lativní rámec, splatná vs. odložená daň, výpočet odložené daně. 
Účetní metodika, vykazování v účetní závěrce a ostatních výkazech. 
Praktické příklady a trénink.

P�em
ny obchodních spole�ností – 
právní, ú�etní a da*ový pohled    
Praha 
Ing. Lukáš Pěsna      

Praktické aspekty fúzí, rozdělení, převodu jmění a změny právní for-
my v právních, účetních a daňových souvislostech. Zaměření na vni-
trostátní přeměny. Formy přeměn, projekt přeměny. Rozhodný den 
a jeho vliv na účetnictví a daně, konečné a mezitímní závěrky, závěr-
ky pro ocenění, zahajovací rozvahy, speciální účetní operace spoje-
né s přeměnou. Možnosti podle zákona o daních z příjmů a daňo-
vé výhody, DPH a ostatní daňové konsekvence. Praktické příklady.
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Vybrané oblasti konsolidace 
na p�íkladech   
Praha 
Ing. Libor Vašek, Ph.D.   

Identifi kace skupiny a konsolidačního celku. Akvizice, založení dce-
řiného podniku, restrukturalizace. Konsolidační rozdíl. Principy 
metody plné konsolidace, odložená daň z eliminace vnitroskupi-
nových vztahů. Konsolidace zahraniční dceřiné společnosti, změny 
majetkových podílů v dceřiné společnosti, ztráta ovládání dceřiné 
společnosti. Sestavení konsolidovaného výkazu změn vlastního 
kapitálu. 

GDPR prakticky  
Praha 
MVDr. Milan Vodička

Základní principy GDPR. Co přináší příprava aplikace směrnice 
v praxi. Musíme vyměnit nebo upravit náš software? Zpracování 
a ukládání dat v souladu s GDPR. Smíme používat bezplatný e-mail 
nebo cloudová řešení? Odpovědnost při outsourcingu software 
a služeb. Jak zajistit souhlas subjektů údajů. Bezpečnost údajů.    

Výkaz cash flow prakticky  
Praha 
Bc. Lenka Dvořáková

Výklad neoblíbeného výkazu od A do Z. Smysl výkazu a jeho podsta-
ta. Úprava v českých účetních předpisech, doporučení ČÚS. Metody 
sestavení výkazu. Praktické příklady sestavení. interpretace údajů 
pro fi nanční řízení, kritické body. Procvičování.     
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Květen

Specifika ú�tování v zem
d
lství    
Praha 
Ing. Lenka Kruntorádová, MBA    

Legislativní rámec, specifi ka účtování v rostlinné a živočišné výrobě, 
lesnických a vodohospodářských podnicích. Dotace. Škody a jejich 
pojištění, rezervy, oceňování ve vlastních nákladech. Normy přiro-
zených úbytků, příchovky. Účetní závěrka zemědělského podniku 
a případové studie.

Dotace u neziskovek "#$% — komplexní 
pohled   
Praha 
Ing. Simona Pacáková  

Náležitosti žádostí o dotace, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace, zveřejňování smluv. Rozdíly mezi zákony č. 218/2000 Sb. 
a č. 250/2000 Sb. Účetní zachycení dotace, Investiční/provozní 
dotace v účetnictví a v dani z příjmů. Dotace u plátců DPH. Poruše-
ní rozpočtové kázně nebo vrácení dotace.

Internátní školení  
Bude up�esn
no 
Odborný obsah pod patronací 

Mgr. Simony Hornochové se připravuje 

Zam
stnanecké benefity  
Praha 
Ing. Jaroslav Veselka    

Výklad poskytování zaměstnaneckých benefi tů podle aktuálních 
právních předpisů pro zdaňovací období roku 2018. Obecné prin-
cipy zdanění, soukromé využití majetku zaměstnavatele. Daňové 
důsledky využívání sportovních, zdravotnických a rekreačních zaří-
zení. Vzdělávání zaměstnanců atd.     

17–19

16

15

22



Ú�etní abeceda
Praha 
Ing. Jaroslav Veselka  

Cílem kontinuálního kurzu je výklad problémových a složitějších 
oblastí českých účetních předpisů a opakování vybraných okruhů 
fi nančního účetnictví s propojením na daňový systém ČR. Kurz je 
určen pro účetní odborníky, ktěří chtějí získat vyšší úroveň znalos-
tí pro každodenní práci nebo intenzivní přípravu ke kvalifi kačním 
zkouškám v účetnictví.

9
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Červen

Leasing podle IFRS nov
   
Praha 
Ing. Libor Vašek, Ph.D.    

K 1. lednu 2019 vstupují v účinnost nová pravida zachycení leasin-
gu u nájemce v účetních závěrkách sestavených podle IFRS. Nová 
koncepce a z ní vyplývající pravidla zachycení, ocenění a požadavky 
na zveřejnění jsou obsažena v IFRS 16. Zavedení tzv. práva k užívání 
aktiv, které musí být zachyceno a oceněno v rozvaze nájemce sou-
časně se závazkem vyplývajícím z budoucích leasingových plateb. 
Komplexní rozbor standardu - vymezení leasingu a jeho odlišení 
od servisních smluv, ocenění leasingových smluv na bázi součas-
né hodnoty budoucích peněžních toků, dopad modifi kace leasin-
gových smluv a doporučení, co vše připravit a jak upravit účetní 
závěrku pro naplnění všech požadavků na zveřejnění. 

Excel pro ú�etní ﹙pro pokro�ilé﹚ II   
Praha 
Luboš Kičmer   

Navazující kurz. Souhrnné funkce SUMIFS, COUNTIFS, AVERA-
GEIFS, MAXIFS A MINIFS. Rozšířený fi ltr a databázové funkce DSU-
MA, DPRŮMĚR, DPOČET2 a další. Pokročilá práce s kontingenční 
tabulkou. Datový model. Funkce ZÍSKATKONTDATA (odkaz na sou-
hrn v kontingenčních tabulkách). Souhrn vodorovně i svisle pomo-
cí maticového zápisu. SMALL a LARGE. Dynamický graf. Citlivostní 
analýza pomocí scénáře. Podmíněné formátování vzorcem. Datové 
pruhy a sady ikon přesně na míru. Záznamník maker. Jednoduché 
automatizace opakujících se úkonů atd.

P�em
ny obchodních spole�ností – 
právní, ú�etní a da*ový pohled    
Brno 
Ing. Lukáš Pěsna      

Praktické aspekty fúzí, rozdělení, převodu jmění a změny právní for-
my v právních, účetních a daňových souvislostech. Zaměření na vni-
trostátní přeměny. Formy přeměn, projekt přeměny. Rozhodný den 
a jeho vliv na účetnictví a daně, konečné a mezitímní závěrky, závěr-
ky pro ocenění, zahajovací rozvahy, speciální účetní operace spoje-
né s přeměnou. Možnosti podle zákona o daních z příjmů a daňo-
vé výhody, DPH a ostatní daňové konsekvence. Praktické příklady.
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Aktuality pro mzdové ú�etní   
Praha 
PhDr. Dagmar Kučerová    

Aktuální témata pro oblast mzdového účetnictví k datu konání 
semináře. Problémové oblasti. 

Závazky a smlouvy p�i vedení 
ú�etnictví a daní    
Praha 
Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.   

Nejčastější typy smluv pro účetní a daňové poradce. Základní pra-
vidla – promlčení, zajištění závazků, práv a povinností smluvních 
stran, kvintace, jistota, závdavek, atd. Vztahy poradce s klienty 
i pojišťovnou, náhrada škody. Praktické příklady. Registr smluv – co 
se musí zveřejnit, sankce. 

Timemanagement ;. generace    
Praha 
PhDr. Miloslav Hrubý   

Stále nestíháte? Tento seminář Vám určitě může pomoci. Řízení 
času, časový snímek, zloději času - ztrátové faktory, motivace, odklá-
dání, vyrušování, umění říci “ne”, priority a hodnoty, plán dne, tipy 
a triky pro podporu práce s časem.
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Internátní školení — 
„prázdniny s Ing. Klímou“      

Připravujeme na léto



Vložné na seminá�e
Základní cena semináře v rozsahu 9–14 hodin činí 1 890 Kč vč. DPH (pro členy) / 2 490 Kč vč. 
DPH (pro nečleny). V případě delších seminářů je cena vyšší. Konkrétní cena vložného na jed-
notlivé semináře a školení je uvedena na internetových stránkách.  

Organiza�ní podmínky
Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do naplnění kapacity. Zařazeným 
zájemcům je účast potvrzena obratem. V případě, že Vám přihlášku nepotvrdíme do 24 hodin 
(s výjimkou přihlášek zaslaných o víkendu), kontaktujte nás. Stornování přihlášky akceptujeme 
pouze písemně (na info@komora-ucetnich.cz). 

Bezplatné stornování akce je akceptováno nejpozději tři pracovní dny (u vícedenních akcí pět 
pracovních dnů) před dnem konání, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak. Při odhlášení 
v pozdějším termínu bude účtován poplatek ve výši 50 % z ceny vložného. Storno jeden den 
před akcí a v den konání akce nebude akceptováno, tj. bude účtován stornopoplatek ve výši 
100 % ceny vložného.

Možnost pojišt
ní
Ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. nabízíme možnost pojištění na storno přihláš-
ky. Cena pojištění činí 4 % z ceny akce, min. 200,– Kč (při vyšší ceně pojistého 20% sleva).  

Upozorn
ní pro ne�leny
Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200 Kč z ceny, na třetím sleva 
500 Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně – druhý a další účastníci z jed-
né společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý sleva 200 Kč, třetí sleva 500 Kč a další za 
členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický – sleva vyšší.   

Informace pro auditory
Na základě Memoranda o spolupráci při vzdělávání statutárních auditorů mezi KCÚ a KA ČR 
mohou auditoři započítávat účast na akcích pořádaných KCÚ do systému kontinuálního profes-
ního vzdělávání v rámci KA ČR.   

Další informace



Klubové ve�ery
Praha 
Témata a program chystaných dvou podzimních klubových veče-
rů pro členy připravujeme, dosavadní koncept zůstane zachován 
(seminář na zajímavé téma, gastronomická část).

Snídan
 s Komorou
Praha 
Ranní setkání u kávy a snídaně se zajímavým hostem na odborná 
témata pro příjemný rozjezd dne.

9. dubna
20. června

Nevzdělávací akce

20. února
30. května

Kontakty
Lenka Pýchová
tel.: 725 733 638 
pychova@komora-ucetnich.cz

Ing. Ladislav Zemánek
tel.: 603 153 473 
zemanek@komora-ucetnich.cz

Více informací
www.Komora-ucetnich.cz
Podrobnější informace, aktualizace, nové vzdělávací akce a semináře pořádané partnerskými 
organizacemi v Ostravě, Tachově, Akademií daní a účetnictví a Controller Institutem v Praze 
naleznete na našich internetových stránkách v sekci Vzdělávání — Semináře Komory.

Kontakty



Ing. Jan Bonaventura
Daňový poradce. Od roku 2005 je majitelem společnosti BREDFORD 
Consulting, s.r.o. V daňovém poradenství se zaměřuje na daňové aspekty 
majetku a jeho použití a podpory prodeje.

Bc. Lenka Dvo�áková
Certifi kovaná účetní a daňová poradkyně. Členka KCÚ a odborných sekcí 
KDP ČR. V účetnictví působí od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou 
kancelář. Věnuje se poradenství, lektorské a publikační činnosti. Jednatel-
ka společnosti Prospeko spol. s r.o. 

Mgr. Simona Hornochová
Certifi kovaná účetní, daňová poradkyně. V KDP ČR členka odborných sek-
cí a redakční rady Bulletinu. V letech 2013–2014 členkou Prezidia, mimo 
jiné odpovědnou za oblast vzdělávání. Sedmnáct let působila v poraden-
ské společnosti Ernst & Young. Náměstkyně ministra fi nancí pro daně 
a cla v letech 2014–2015.

PhDr. Miloslav Hrubý
Kouč a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycho-
log. Od roku 1992 se věnuje poradenské a konzultační činnosti v oblasti 
vedení a komunikace, vzdělávání v oblasti řízení a vedení lidí. Realizuje 
personální a procesní audity. Autor odborných skript.

Luboš Ki�mer
Specialista na kancelářské programy (Microsoft Offi  ce), grafi cké aplikace 
(ADOBE a CorelDRAW). Akreditovaný tester mezinárodního standardu 
ECDL, Adobe Certifi ed Expert Photoshop CS6. Interní lektor společnosti 
Nicom a.s.

Mgr. Stanislav Klika
Senior manažer BDO Audit s.r.o., zaměřuje se na ochranu osobních úda-
jů, kybernetickou bezpečnost, vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit 
a profesní rozvoj interních auditorů. Absolvent Právnické fakulty Masary-
kovy univerzity. 

Naši lektoři



Ing. Ji�í Klíma
Daňový poradce a lektor. Člen představenstva Sdružení účetních a daňo-
vých poradců v Brně, zkušební komisař KDP ČR. Věnuje se i vedení účet-
nictví a zpracování mezd. Poskytuje právní pomoc a fi nančně ekonomic-
ké rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb.

Ing. Lenka Kruntorádová, MBA
Auditorka a daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účet-
nictví. Jednatelka společnosti KLM Group SE. V oboru účetnictví a daní 
působí více než 25 let.

Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. 
Absolventka Právnické fakulty UK v Praze a Fakulty fi nancí a účetnictví 
VŠE v Praze. Má za sebou praxi na MF ČR i v advokacii. Nyní působí jako 
vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR. Lektor-
ka, autorka odborných článků. 

PhDr. Dagmar Ku�erová
Certifi kovaná účetní, členka KCÚ. Zkušená lektorka, specialistka na mzdo-
vé účetnictví. Odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz. Působí na UTB 
Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav fi nancí a účetnictví.
Autorka odborných publikací a článků. 

Ing. Božena Künzelová
Metodická poradkyně pro oblast ekonomiky bytových domů – hospodaře-
ní, mzdová problematika, účetnictví a daňové záležitosti bytových družs-
tev a společenství vlastníků jednotek. Členka republikové rady Sdružení 
bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s. 

Ing. Simona Pacáková
Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika. Spe-
cialistka na problematiku účetnictví a daní nestátních neziskových orga-
nizací. Členka KCÚ a metodické rady Svazu účetních ČR. Jednatelka spo-
lečnosti ADU.CZ s.r.o. 



Ing. Igor Pant+�ek
Daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR. Lektor řady vysokých škol 
a vzdělávacích agentur. Specializuje se na DPH, daň z příjmů, silniční daň 
a další.

Ing. Milan Pašek
Auditor, partner společnosti Fučík & Partneři, s.r.o. pro oblast auditu 
a transakčního poradenství, specialista na konsolidace a IFRS. Absolvent 
Fakulty fi nancí a účetnictví Vysoké školy ekonomické.

JUDr. Ing. Lukáš P
sna 
Senior manažer TPA Tax, s.r.o. Lektor se specializací strukturace spo-
lečností, dispozice s obchodním závodem, správa daní, svěřenské fondy. 
Autor odborných publikací a článků. 

Jaroslava Pfeilerová
Správce daně na kontrolním oddělení Finančního úřadu ve Vsetíně, speci-
alistka na zdaňování ve vztahu k zahraničí a na cestovní náhrady. Autorka 
odborných publikací a článků.

Marek Reinoha
Poradce a zkušený lektor, specialista na oblast cel a unijního obchodu. 
Certifi kován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích 
doložek INCOTERMS 2010. 

Ing. Alice Šrámková 
Účetní expertka, daňová poradkyně. Autorka odborných publikací a člán-
ků. Zkušební komisařka KDP ČR a Systému certifi kace a vzdělávání účet-
ních. Členka výboru KCÚ. Autorka odborných publikací a článků.

Naši lektoři



Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
Účetní expert, předseda KCÚ. Odborný asistent na katedře fi nančního 
účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant v oblasti IFRS a podnikových kon-
solidací. Jednatel společnosti LVC, s.r.o. Zástupce KCÚ v NÚR. Člen Meto-
dické rady Svazu účetních ČR.

Ing. Jaroslav Veselka 
Certifi kovaný účetní, daňový poradce. Člen KCÚ a odborných sekcí KDP 
ČR. VŠ pedagog. Zaměřuje se především na daň z příjmů fyzických a práv-
nických osob a účetnictví. Absolvent Fakulty fi nancí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické v Praze.

MVDr. Milan Vodi�ka
Daňový poradce. V letech 2011–2012 člen Prezidia KDP ČR, garant oblas-
ti IT/ITC, zaměření na elektronickou komunikaci, elektronická podání, e-
government. V současnosti vedoucí Sekce IT při Kollegiu KDP ČR. Speci-
alizuje se na dsystémy eGovernment, elektronickou komunikaci a podání, 
Autor odborných publikací a článků.

Mgr. Magdaléna Vyškovská 
Daňová poradkyně specializující se na oblast mezinárodního zdanění, 
pracovní migraci a související otázky daně z příjmů a sociálního a zdra-
votního pojištění. Autorka odborných publikací a článků. Vítězka ankety 
Daňař roku v kategorii mezinárodní daně v letech 2010 a 2013. 
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