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Vážení účetní odborníci,

dovolujeme si Vám představit již sedmý „Katalog vzdělávacích akcí KCÚ“. Děkujeme 

za Váš zájem o akce pořádané KCÚ. Z kontroly hlášení v rámci systému kontinuálního 

profesního vzdělávání je však patrné, že ve většině jsou stále semináře pořádáné 

komerčními vzdělávacími agenturami. Přivítáme, upřednostníte-li akcce Vaší profesní 

organizace. 

V katalogu uvádíme jen základní anotaci. Podrobnější informace vč. organizačních 

najdete na internetových stránkách KCÚ. Zde jsou zveřejňovány i akce partnerů 

v Ostravě a v Tachově, Akademie daní a účetnictví a vybrané akce Controller Institutu.

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

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

motivačního programu. 

Nejnovější katalog přináší témata tradiční a oblíbená a vedle nich i témata zcela 

nová. Z nich upozorňujeme např. na problematiku boje proti praní špinavých peněz 

a povinnosti účetních v této souvislosti (semináře společně pořádané s Finančním 

analytickým úřadem), přípravy na audit či témata k rozvoji osobnosti. A obdobně jako 

s tématy, vedle oblíbených lektorů Vám představíme i lektory přednášející pro KCÚ 

poprvé. 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 2018

Da!e z p�íjm" podrobn

﹙Da!ové a neda!ové náklady v daních 
z p�íjm" + novinky﹚   
Skalka 
Ing. Jiří Klíma    

Podrobný rozbor problematiky daňových a nedaňových nákladů 
v daních z příjmů (PO, FO) ve vazbě na účetnictví, DPH a rozsáhlou 
judikaturu: daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, daň 
z nabytí nemovitých věcí, DPH, smluvní sankce, úroky z prodlení, 
pokuty, zaměstnanecké benefi ty, opravné položky k pohledávkám, 
úroky z úvěrů a půjček, dopravní paušály, likvidace zásob, manka 
a škody, atd. Připravované novinky v oblasti daní z příjmů. Part-
ner KCÚ – Platební instituce Roger a.s., představí postup účtování 
a zdanění postoupených pohledávek.
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Září 2018

Automobil v daních   
Praha 
RNDr. Ivan Brychta  

Komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzic-
kých i právnických osob v daňových souvislostech - z pohledu daní 
z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad 
zaměstnancům. Pořízení automobilu (jako hmotného majetku, na 
leasing, porovnání možností, náklady na provoz). 
 

Zam
stnanecké benefity    
Praha 
Ing. Jaroslav Veselka     

Cílem semináře je výklad poskytování mnoha druhů zaměstnanec-
kých benefi tů podle aktuálních právních předpisů pro zdaňovací 
období roku 2018. Rozbor problematiky podle zákona o daních 
z příjmů, daňového řádu a dalších souvisejících právních norem.  
 

Osobnostní rozvoj   
Chorvatsko 
PhDr. Miloslav Hrubý      

Sebepoznání – harmonie mezi osobností a způsobem komunikace 
s lidmi ve Vašem okolí (KDO JSEM JÁ). Poznání jiných lidí – charak-
teristické osobnostní rysy klientů a spolupracovníků (KDO JSOU 
MOJI KLIENTI A SPOLUPRACOVNÍCI). Motivace jako klíčový faktor 
úspěchu, jak dosáhnout vyšší úrovně motivace. Týmová spolupráce 
a komunikace. Individuální koučování.

Základy IT bezpe�nosti    
Praha 
Pavel Duchan      

Bezpečnostní slovníček. Jak vytvořit silná a bezpečná hesla a jak si 
je zapamatovat. Proč hackeři útočí a o co mohu přijít? Nejběžnější 
taktiky hackerů. Jak poznat nebezpečný e-mail? Bezpečné připojení 
na internet. Jak poznat, že je počítač napaden? Bezpečnost a GDPR. 
Bezpečnost a chytrý telefon..
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Ú�etní jako povinná osoba podle 
zákona o praní špinavých pen
z  
Praha 
Mgr. Markéta Hlavinová

Mgr. Jaroslava Pilíková   

Legislativa v oblasti boje proti praní peněz. Účetní jako povinná 
osoba – specifi ka účetní profese, hlavní povinnosti (identifi kace 
klienta, kontrola klienta, oznámení podezřelého obchodu, odklad 
splnění příkazu klienta, uchovávání údajů, školení zaměstnanců). 
Role Finančního analytického úřadu, kontrolní činnost, nejčastější 
zjištění.

DPH v praktických p�íkladech     
Praha 
Olga Holubová     

Vyklad obtížných a problémových ustanoveni 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. Připravované změny.
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Říjen 2018

Excel pro ú�etní I.   
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.
 

P�íprava na audit    
Praha 
Ing. Michal Šindelář, Ph.D.     

Základní aspekty auditu v kontextu možností účetní jednotky. Jak 
efektivně se na požadavky auditora připravit. Důraz na závěrko-
vé operace, přípravu podkladů a inventarizaci majetku. Nástroje 
zásady opatrnosti (opravné položky, rezervy, dohadné položky aj.). 
Interní směrnice.  
 

Ú�etní a da!ové aktuality 
pro neziskové organizace    
Kuks 
Ing. Simona Pacáková      

Aktuální témata a problémové oblasti v účetnictví a daňové pro-
blematice neziskových organizací. Výhled do roku 2019. Partner 
KCÚ – Platební instituce Roger a.s., přispěje tematickou případo-
vou studií.

P
t krok" pro práci s emocemi     
Praha 
Ing. Mgr. Radka Loja      

Jak emoční inteligence může pomoci k dosažení úspěchu – IQ ver-
sus EQ. Zvládání emocí v pěti krocích – Zastavit se, Pojmenovat, 
Techniky, Vyhodnotit, Psychohygiena. Vztah myšlení, emocí těles-
ných reakcí a chování – psychosomatika. Jaké jsou Vaše emoční 
vzorce a destruktivní myšlenkové formy? Vytvoření vlastní emoč-
ní mapy. Trénink účinných technik pro práci s emocemi. Zvládání 
zátěžových situací.
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Splatná a odložená da!   
Brno 
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.

Analytická �innost FAÚ     
Praha 
Mgr. Michaela Hladká, Ph.D.

Ing. Jiří Hylmar     

Analytická činnost FAÚ; vybrané instituty zákona proti praní špina-
vých peněz v praxi (s důrazem na nefi nanční profese). Případové 
studie.

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 včetně úvěrů na revitalizace bytových domů. Náklady 
a výnosy družstva. Účetnictví bytového družstva v domě, ve kterém 
vzniklo SVJ.

Da!ové a ú�etní souvislosti reklamy, 
sponzorství, reprezentace a dar"      
Praha 
RNDr. Ivan Brychta     

Komplexní rozbor problematiky reklamy a sponzoringu coby daňo-
vých nákladů a reprezentace a darů coby nedaňových nákladů nejen 
z pohledu daní z příjmů, ale i ve vazbě na DPH, další daňové zákony 
a účetnictví. Formy reklamy a sponzoringu, marketingové soutěže, 
dary, reklamní slosování
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Listopad 2018

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

Navazující kurz. Funkce SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS 
A MINIFS, DSUMA, DPRŮMĚR, DPOČET2, ZÍSKATKONTDATA. Kon-
tingenční tabulka. Datový model; souhrn vodorovně i svisle pomocí 
maticového zápisu; SMALL a LARGE; dynamický graf; podmíněné 
formátování vzorcem; datové pruhy a sady ikon přesně na míru; 
záznamník maker atd.

Praktické zkušenosti s GDPR v ú�etní 
profesi   
Praha
Dr. Milan Vodička      

Praktické zkušenosti z uplatňování GDPR. Upozornění na problé-
mové oblasti. Nová česká legislativa účinná od roku 2019.
 

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. Formy přeměn, 
projekt přeměny, ochrana věřitelů, průběh fúze, rozdělení. Rozhod-
ný den a jeho vliv na účetnictví a daně, konečné a mezitímní závěrky, 
závěrky pro ocenění, zahajovací rozvahy, speciální účetní operace spo-
jené s přeměnou. Návaznost na daňovou legislativu. Praktické příklady.

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

Shrnutí všech změn IFRS účinných od 1. 1. 2018, tj. s dopadem 
na roční účetní závěrky sestavované za účetní období roku 2018. 
Představení změn schválených a vydaných do data konání semináře, 
které nabývají účinnosti k 1. 1. 2019 (zejména IFRS 16 Leasingy) 
a později. Zveřejněné návrhy s cílem upozornit na změny, které lze 
očekávat v dohledné budoucnosti.  
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Ú�etní abeceda
Praha 
Ing. Jaroslav Veselka  

Cílem kontinuálního kurzu / seminářů je výklad českých účetních 
předpisů a opakování vybraných okruhů fi nančního účetnictví s pro-
pojením na daňový systém České republiky. Kurz je určen pro střed-
ně pokročilé v oblasti účetnictví a daňového systému, kteří chtějí 
získat vyšší úroveň znalostí pro každodenní práci nebo intenzivní 
přípravu ke zkouškám certifi kace účetní profese, případně dalším 
kvalifi kačním zkouškám v účetnictví. V rámci kurzu bude propo-
jena oblast fi nančního účetnictví a daňového systému pro období 
roku 2018, jakož i výklad zákona o účetnictví a Českých účetních 
standardů. Možnost účasti na jednotlivých seminářích.

2
9
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Konsolidace  
Brno 
Ing. Libor Vašek, Ph.D.   

Výklad konsolidačních postupů týkající se metody plné konsolidace 
(tj. konsolidace dceřiných společností) a s tím související agregace 
individuálních zůstatků, výpočet konsolidačního rozdílu (goodwil-
lu) k datu akvizice a jeho následné odpisování, výpočet menšinových 
(nekontrolních podílů), eliminace dopadu vzájemných transakcích, 
dopad na odloženou daň. Konkrétní příklady. Vlastnické transakce 
zvyšování/snižování majetkových podílů, prodej dceřiného podni-
ku. Základní představení metody ekvivalence. Seminář bude posta-
ven primárně v rozsahu českých účetních předpisů se zdůrazněním 
rozdílů vůči IFRS.

Dan
 z p�íjm" fyzických osob )*,-7)*,:      
Praha 
Ing. Jaroslav Veselka     

Zdanění fyzických osob daní z příjmů za rok 2018. Upozornění na 
problémové oblasti (určení daňové rezidentury poplatníka, vymeze-
ní předmětu daně, osvobození od daně, dílčí daňové základy, atd.). 
Sestavení přiznání. Novinky pro rok 2019.
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30



Prosinec 2018

Novinky pro mzdové ú�etní     
Praha 
PhDr. Dagmar Kučerová    

Základní přehled nejdůležitějších změn týkajících se mzdového 
účetnictví pro rok 2019.

Internátní školení – více témat    
Bo�etice 
Ing. Andrej Glézl
Ing. Jiří Klíma
Ing. Igor Pantůček
Dr. Milan Vodička  

Daňové podvody u DPH. Novinky v oblasti DPH a daní z příjmů pro 
rok 2019. Digitalizace v účetnictví. Partner KCÚ – Platební instituce 
Roger a.s., představí možnost optimalizace cashfl ow. Další program 
bude upřesněn.

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

Souhrn nejdůležitějších změn v účetnictví a v daních pro rok 2019.

DPH )*,:   
Praha 
Olga Holubová    

Podrobný rozbor novinek v oblasti DPH pro rok 2019.   

Asertivita v každodenním život
   
Praha 
PhDr. Miloslav Hrubý   

Principy a pravidla asertivity. Jak nebýt pasivní ani agresivní. Jak 
rozpoznat manipulaci a jak se jí bránit. Asertivní techniky. Jak pro-
sadit svůj názor. Jak vyjádřit nesouhlas či korektně odmítnout úkol. 
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Ú�etní záv
rka   
Praha 
Ing. Jana Pilátová   

Nová pravidla pro sestavení účetních výkazů po roce v praxi, sesta-
vení rozvahy a výkazu zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsa-
hu, přehled změn ve struktuře a obsahu účetních výkazů. Rozsah 
a obsah přílohy (účel přílohy, obsahová struktura, rozbor jednot-
livých částí). Sestavení přehledu o peněžních tocích a o změnách 
vlastního kapitálu. Povinnost zveřejňování závěrky. Novinky v účet-
nictví pro rok 2019.

17



Leden 2019

Opravy chyb minulých období    
Praha 
Bc. Lenka Dvořáková   

Úvod do problematiky, kde se chyby projevují v účetnictví a čeho se 
vyvarovat. Daňové dopady chyb minulých let a co s nimi, legislativ-
ní opora k problematice a interpretace NÚR. Jak narovnat výkazy 
běžného účetního období.

Novinky v ú�etnictví a daních 
pro neziskové organizace   
Praha 
Ing. Simona Pacáková    

Přehled nejdůležitějších změn v účetní a daňové legislativě pro rok 
2019 pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Mzdové ú�etnictví ����     
Bude up!esn"no 
Ing. Antonín Daněk
PhDr. Dagmar Kučerová
Jaroslava Pfeilerová      

Podrobný přehled změn týkajících se mzdového účetnictví pro rok 
2019. Cestovní náhrady v příkladech – složitější případy, novinky 
pro rok 2019. Zdravotní pojištění – problémové situace z praxe 
a jejich řešení (aneb jak nedělat chyby), novinky pro rok 2019.
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Vložné na seminá�e
Základní cena semináře v rozsahu 9–14 hodin činí 1 890 Kč vč. DPH (pro členy) / 2 490 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. 

Součástí organizačních podmínek jsou i zásady zpracování a ochrany osobních údajů. 

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.   

Ú�etní kancelá�e KCÚ
V závislosti na výši servisního poplatku mají zástupci účetních kanceláří 1–8 seminářů/dnů 
zdarma (člen KCÚ) a 1–8 seminářů/dnů za členskou cenu (nečlen KCÚ).  

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.

Workshopy – Digitalizace v ú�etnictví
Ostrava a Brno 

Odborná konference KCÚ „Ú�etnictví – 
od kreativity k trestnosti“
Praha 

Aqua víkend
Benecko 

8. října
12. prosince

Nevzdělávací akce

26. září
13. listopadu

Kontakty
Lenka Pýchová
tel.: 725 733 638 
pychova@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.

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

10. a 31. října

17. října

2.–4. listopadu



RNDr. Ivan Brychta
Daňový poradce s více než dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a eko-
nomickém poradenství, vč. spolupráce na auditech společností. Zkušený 
lektor a autor řady odborných publikací.

Ing. Antonín Dan
k
Specialista ve zdravotním pojištění s dlouholetými zkušenostmi. V rámci 
České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři 
spektra zdravotního pojištění. Přednáší a publikuje problematiku zdra-
votního pojištění od roku 1995. 

Pavel Duchan
Konzultant informační bezpečnosti, oboru se systematicky věnuje od 
roku 2010. Popularizuje kybernetickou bezpečnost na konferencích.

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. 

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.

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.

PhDr. Dagmar Ku�erová
Certifi kovaná účetní, členka KCÚ. Zkušená lektorka, specialistka na mzdo-
vé účetnictví. Odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz. Mzdové účet-
nictví přednáší na fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně. 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. Mgr. Radka Loja
Psycholožka, lektorka, publicistka a dříve auditorka. Vzdělávání dospě-
lých se věnuje více než 17 let. Vede kurzy a poskytuje individuální psycho-
logické poradenství a koučink. Spoluautorka odborných 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, člen-
ka KCÚ. Specialistka na problematiku účetnictví a daní nestátních nezis-
kových organizací. Členka metodické rady Svazu účetních ČR. Jednatelka 
společnosti 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.

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, spe-
cia listka na zdaňování ve vztahu k zahraničí a na cestovní náhrady. Autor-
ka 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. Michal Šindelá�, Ph.D. 
Asistent auditora ve společnosti EURO–Trend Audit, a. s., odborný asis-
tent na katedře fi nančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Speciali-
zuje se na problematiku auditorského trhu v ČR a vazby mezi účetními 
a daňovými předpisy. Autor 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.
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