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Vážení účetní odborníci,

s rozšířenou nabídkou vzdělávání vstupujeme do třetího roku a představujeme Vám 

již pátý „Katalog“. Děkujeme za Váš zvyšující se zájem o akce pořádané KCÚ, ovšem 

z kontroly hlášení v rámci systému kontinuálního profesního vzdělávání jest patrné, 

že ve většině jsou stále semináře pořádané komerčními vzdělávacími agenturami… 

S lektory nemáme žádné exkluzivní smlouvy, můžete se s většinou z nich setkat 

i u jiných pořadatelů. Přivítáme však, upřednostníte-li akce Vaší profesní organizace.

Pořádání seminářů je službou pro Vás, i proto ceny začínající u standardního semináře 

na ceně 1 890,– Kč vč. DPH pokrývají jen nezbytné náklady a jsou výrazně nižší (a to 

i pro nečleny) než nabídky vzdělávacích agentur. Všechny semináře lze započítávat do 

systému KPV a členové navíc obdrží body v rámci motivačního programu.

Katalog nabízí jen základní anotaci, podrobnější informace vč. organizačních najdete 

na internetových stránkách KCÚ. Zde jsou zveřejňovány i akce partnerů v Ostravě 

a v Tachově a vybrané akce Controller Institutu (nicméně za členskou cenu se 

můžete přihlásit na všechny semináře uvedené na www.controlling.cz). Současně 

upozorňujeme, že nabídka zde uvedených akcí může být ještě doplněna o další. 

Aktuálně na internetových stránkách.

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

specifi ka účtování a daní ve stavebnictví, problematiku sankcí podle zákona o účetnictví 

a přestupkového zákona nebo budete moci zjistit, co české účetní předpisy neřeší. 

Přinášíme i nová témata k osobnímu rozvoji. Vedle již osvědčených lektorů uvádíme 

i lektory nové. V závěru Katalogu stručně všechny lektory představujeme. 

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



Srpen 2017

Dan
 z p�íjm! podrobn
 aneb 
„Prázdniny s Ing. Klímou“ 
Branná ﹙Wellness Hotel Kolštejn﹚ 
Ing. Jiří Klíma  

Podrobný rozbor zákona o daních z příjmů s důrazem na novinky 
(„daňový balíček“ účinný od července 2017) a složitější ustanove-
ní v kontextu souvisejících právních předpisů (zákon o účetnictví, 
zákon o obchodních korporacích, zákon o DPH, atd.), judikatury, 
závěrů koordinačních výborů a interpretací NÚR. 
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Září 2017

Smlouvy o zamezení dvojího zdan
ní 
a jak jim porozum
t 
Praha 
Mgr. Magdaléna Vyškovská  

Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o daních z pří-
jmů. Daňová rezidence s příklady. Zdanění příjmů ze závislé čin-
nosti, zdanění vědců, sportovců, členů statutárních orgánů. Stálá 
provozovna a její povinnosti. Zdanění dividend, licenčních poplatků, 
úroků. Příklady na zamezení dvojího zdanění.
 

PPC reklamy aneb jak snadno 
zviditelnit své podnikání  
Praha 
Petr Slavík    

PPC reklamy – pojem a typy. PPC reklamní systémy (Google AdWords, 
Seznam Sklik), založení účtu, platební metody. Remarketing. Pří-
prava reklamní kampaně, výběr klíčových slov. Vyhodnocení úspěš-
nosti kampaně, formy správy. 
 

Osobnostní rozvoj 
Chorvatsko, Vrboska, ostrov Hvar 
PhDr. Miloslav Hrubý      

Jak čelit časovému tlaku – hlavní úkoly manažera, nástroje manage-
mentu, chyby, které vedou k časovým ztrátám. Čtyři užitečné návy-
ky pro efektivní práci – kde končí produktivita a začíná efektivita, 
uvedení návyků do praxe, motivace a energie pro dokončování úko-
lů. Etiketa – co tvoří image, první dojem, osobní styl, profesionální 
vzhled, oblečení, barvy. Individuální koučování účastníků.
 

Interpretace NÚR  
Praha 
Ing. Alice Šrámková      

Podrobný rozbor vybraných interpretací NÚR, oblast dotací (I–14. 
I–22, I–27, I–28), přepočet cizích měn (I–18, I–23), problematika 
účetní závěrky (I–24, I–29, I–30, I–32).
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Da&ový balí�ek ﹙DPH﹚ v praktických 
p�íkladech
Praha 
Olga Holubová   

Výklad obtížných a problémových ustanovení zákona o DPH v prak-
tických příkladech. Důraz bude kladen na aktuální výkladové pro-
blémy, změny zákona v průběhu roku, poslední judikaturu a závěry 
koordinačních výborů.
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Říjen 2017

Opravy a technické zhodnocení 
majetku – ú�etní a da&ový pohled 
Praha 
Bc. Lenka Dvořáková   

Základní pojmy a legislativní rámec. Rozlišení opravy a technické-
ho zhodnocení. Zásahy do majetku vlastního a najatého. Tvorby 
rezervy na opravu a její čerpání. Solární zařízení. Praktické příklady 
a upozornění na časté chyby.
 

Zahrani�ní obchod se zbožím 
z pohledu uplat&ování DPH a celních 
p�edpis!  
Brno 
Marek Reinoha    

Defi nice vnitrounijního a mimounijního obchodu se zbožím, proble-
matika DPH (dodání a pořízení zboží u osob registrovaných k DPH, 
neregistrovaných k DPH, dodání s montáží, v rámci třístranných 
obchodů). Konsignační sklady. Praktické příklady. 
 

Sankce ze zákona o ú�etnictví. 
Nový zákon o p�estupcích  
Praha 
Mgr. Ing. Magdalena Králová      

Odpovědnost za vedení účetnictví a právní úprava sankcí ze záko-
na o účetnictví. Nevedení účetnictví, nesestavení účetní závěrky, 
nepoužití IFRS konsolidující účetní jednotky, nesprávné vedení 
účetnictví a v rozporu s věrným obrazem, nesestavení účetních 
výkazů, neuschování účetních záznamů. Sankce podle daňového 
řádu. Přestupkový zákon (působnost, přestupek, promlčení, pře-
chod odpovědnosti, určení výše sankce) ve vztahu k účetnictví.
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Google G Suite pro pokro�ilé   
Praha 
Ing. Radek Pohnán 

Google Gmail, Google Inbox – kritická místa, více domén, tvorba 
pravidel, zálohování, tipy a triky. Google Drive – uživatelská opráv-
nění, nastavení sdílení, Team Drive, zálohování. Google dokumenty, 
tabulky, prezentace, poznámky. Google formulář. Bezpečnost v G 
Suite. Praktická cvičení. 

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

Účetní a daňová specifi ka společnosti podnikající ve stavebnictví. 
Základy fi nančního účetnictví a jednotlivé druhy daní, které dopa-
dají na stavební společnost. 
 

IFRS Update 
Praha 
Ing. Libor Vašek, Ph.D.    

Změny v IFRS přijaté nebo navržené s účinností od 1. 1. 2017 nebo 
pozdější. Přehled všech novelizací, které mohou v různém rozsa-
hu ovlivnit budoucí účetní výkaznictví společnosti, zejména pak 
IFRS 16, IFRS 15 a IFRS 9.
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Listopad 2017

Ú�etní a da&ové aktuality 
pro neziskové organizace
Modrava ﹙Klostermannova chata﹚
Ing. Simona Pacáková, Mgr. Alice Pospíšilová      

Aktuální témata a problémové oblasti v účetnictví a daňové proble-
matice u neziskových organizací. Výhled do roku 2018. 
Navíc — trénování paměti a mozkový jogging.

Vybrané oblasti konsolidace 
na p�íkladech 
Brno
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.
 

Da&ová sebeobrana podnikatele  
Praha 
Ing. Roman Landgráf     

Práva správce daně, jednání se správcem daně, provádění jednotli-
vých úkonů. Průběh daňové kontroly, místní šetření správce daně. 
Rozhodující judikáty správních soudů, obrana proti platebnímu 
výměru. Dokazování. Návod úspěšné obrany v rámci daňové kont-
roly, pomoc daňového poradce..

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, tipy 
a triky pro práci.
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9

7

2–4



Co �eské ú�etní p�edpisy ne�eší?  
Praha 
Milan Pašek   

Právní rámec českých účetních předpisů. Mezinárodní účetní před-
pisy a jejich dopad na české účetnictví. Defi nice základních účetních 
pojmů. Vybrané oblasti, které české účetní předpisy neřeší. Podpůr-
né zdroje při řešení účetních otázek. 

IFRS – výkladový kurz   
Praha 
Ing. Libor Vašek Ph.D.      

Současný stav IFRS, zdroje pravidel a požadavků, provázanost na 
evropskou a českou legislativu, účetní závěrka, strukturování účet-
ních výkazů, výklad pro jednotlivé účetní bloky – např. pozem-
ky, budovy a zařízení, investice do nemovitostí, nehmotná aktiva, 
zásoby a smlouvy o zhotovení, leasingy a výnosy, rezervy. Finanční 
nástroje.

Pracovní právo *+-/  
Praha 
JUDr. Miloš Hejmala  

Komplexní přehled nejdůležitějších změn vyplývajících z rozsáhlé 
novely zákoníku práce a souvisejících předpisů účinných od 1. led-
na 2018. 
 

Cash flow podle �eských ú�etních 
p�edpis! 
Praha 
Ing. Marie Barančicová   

Podstata cash fl ow, jeho úprava v českých účetních předpisech. 
Metody sestavení výkazu cash fl ow. Praktický příklad sestavení 
cash fl ow a interpretace údajů pro fi nanční řízení.
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Prosinec 2017

Novinky v ú�etnictví a v daních   
Praha 
Ing. Jan Molín, Ph.D.    

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

Novinky pro mzdové ú�etní  
Praha 
PhDr. Dagmar Kučerová  

Základní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového 
účetnictví pro rok 2018.

Internátní školení — více témat 
Bo�etice ﹙Hotel Kraví hora﹚ 
Bc. Lenka Dvořáková
Ing. Jiří Klíma
Ing. Mgr. Vít Křivánek
Ing. Igor Pantůček

Nejčastější hříchy v účetnictví. Daňová kontrola v souvislosti s DPH 
a daní z příjmů. Daňové novinky 2018.     

Vybrané oblasti konsolidace 
na p�íkladech   
Praha 
Ing. Libor Vašek    

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.
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Ú�etní záv
rka  
Praha 
Ing. Jana Pilátová    

Závěrkové operace — věcná správnost účetnictví, časové rozlišová-
ní, dohadné položky, oceňování. Sestavení účetní závěrky — rozva-
ha a výkaz zisků v plném a zkráceném rozsahu, přehledy a příloha. 
Poznatky ze sestavování účetní závěrky 2016 podle nových pravidel. 
problémové oblasti. 

Dan
 z p�íjm! aktuáln

Praha 
Mgr. Simona Hornochová   

Podrobný rozbor novinek v oblasti daní z příjmů pro rok 2018, pro-
blémová ustanovení, judikatura.
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Leden 2018

Novinky v ú�etnictví a daních  
Praha 
Ing. Jiří Klíma    

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

Mzdové ú�etnictví *+-/  
Hradišt
 nad Jizerou ﹙Hotel Malý pivovar﹚ 
PhDr. Dagmar Kučerová
Jaroslava Pfeilerová
Mgr. Magdalena Vyškovská   

Podrobný přehled změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok 
2018. Cestovní náhrady na konkrétních příkladech — složitější pří-
pady, novinky pro rok 2018. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracov-
níků do zahraničí v případových 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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Vložné na seminá�e
Základní cena semináře v rozsahu 9–14 hodin činí 1 890 Kč vč. DPH (pro členy) / 2 390 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.

Konference KCÚ „Od papíru 
k elektronizaci a digitalizaci 
ú�etnictví — p�ínosy a úskalí“
Praha

Bližší informace naleznete na internetových stránkách v sekci Pro 

členy — Akce pro členy. 

17. října
12. prosince

Nevzdělávací akce

19. září
14. listopadu

Kontakty
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 a Controller Institutem v Praze naleznete na našich interneto-
vých stránkách v sekci Vzdělávání — Semináře Komory.

Kontakty

8. listopadu



Ing. Marie Baran�icová
Účetní expertka, auditorka, daňová poradkyně. Členka KCÚ. V účetnictví 
působí více než 20 let a necelých 10 let se věnuje daňovému poradenství 
a auditu. 

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. 

JUDr. Miloš Hejmala
Advokát se specializací na pracovní právo, odborný konzultant a lektor 
v oboru pracovního práva. Smluvní partner podnikatelské sféry, veřej-
ných vysokých škol a rozpočtové sféry pro oblast pracovního práva.

Olga Holubová
Daňová poradkyně, zkušená lektorka, specialistka na DPH. Členka odbor-
né skupiny KDP ČR pro DPH. Daňová hvězda roku 2010, 2011 i 2012 
a členka Daňové kanceláře snů roku 2010 i 2011. Osobnost roku 2015 
a 2016 v komerční daňové sféře. Autorka odborných publikací a článků. 

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. 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.

Naši lektoři



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.

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.

Mgr. Ing. Magdalena Králová
Účetní expertka, daňová poradkyně. Víceprezidentka Svazu účetních, 
předsedkyně Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ, předsedkyně 
dozorčí komise KCÚ. Absolventka VŠE v Praze a Právnické fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Jednatelka společnosti MK Ekonomika, s.r.o.

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.

Ing. Mgr. Vít K�ivánek
Daňový poradce a právník, lektor, specialista na DPH a daňové řízení. Půso-
bil na MF ČR (odbor nepřímých daní), kde se zabýval analýzou současné-
ho právního stavu v oblasti daňového práva a tvorbou návrhů zákonů. 

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. Roman Landgráf 
Daňový poradce a lektor. Specialista na daňové řízení. Autor odborných 
článků a publikací.

Ing. Jan Molín, Ph.D.
Certifi kovaný účetní, daňový poradce. Předseda Etické komise KCÚ, člen 
Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ ČR. Odborný asistent na 
katedře fi nančního účetnictví a auditingu VŠE. Jednatel společnosti MIVO 
s.r.o. Autor odborných publikací a článků. 

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.

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.

Ing. Jana Pilátová
Auditorka, daňová poradkyně. Prezidentka SÚ ČR, členka pracovní skupi-
ny MF ČR pro novelu vyhlášky pro účetnictví podnikatelů. Šéfredaktorka 
časopisu Metodické aktuality, odborný garant systému Účetní poradce 
SÚ. Autorka odborných publikací.  



Ing. Radek Pohnán 
Google Cloud Partner, držitel mezinárodních certifi kací Google Certifi ed 
Deployment Specialist, Google Certifi ed Educator level 1, Prince 2, ITIL 
3 aj.

Mgr. Alice Pospíšilová
Konzultantka a trenérka se zaměřením na kognitivní funkce mozku 
a mozkový jogging. Poskytuje tréninky k udržení a rozšíření kapacity 
mozku a paměti, tréninky koncentrace a v neposlední řadě pak mentální 
koučink. 

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. 

Petr Slavík
Specialista na výkonnostní online marketing. Člen správní rady České 
asociace franchisingu. Jednatel podnikatelského klubu Empiria 21. 

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.

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.

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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