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Milí přátelé,

v dávných letech americký historik, fi lozof a spisovatel Will Durant pronesl: „vzdělávání 

je soustavné objevování naší vlastní nevědomosti“, a proto již 20 let nabízí Komora 

certifi kovaných účetních odborné semináře a internátní vícedenní školení, které 

zastřešují pečlivě vybraní kvalifi kovaní lektoři. Ti jsou jak odborníky, jenž působí 

v nejrůznějších metodických sekcích a radách a prostřednictvím nich ovlivňují tvorbu 

předpisů, tak i zkušenými praktiky, kteří umí poradit, jak s legislativními požadavky 

nejlépe naložit. Komora zabezpečuje v prvé řadě vzdělávací aktivity pro své členy, 

ostatním je však otevřena také. V roce 2018 se účastnilo seminářů Komory téměř 700 

účastníků a z toho čtvrtina byla nečlenů. Je to závazek, který nás posiluje. Nejsme 

vzdělávací agenturou, ale vzdělávací aktivity jsou nám blízké a chceme nadále 

odbornost a profesionalitu našich seminářů pilovat a posilovat. Vážíme si všech, kteří 

se k nám na semináře vracejí a společně s námi vytvářejí profíky, na které se klienti 

a zaměstnavatelé mohou spolehnout. 

Pro období podzim 2019 jsme pro pro Vás připravili řadu jednodenních účetně-

daňových seminářů a také dvě internátní školení — na přelomu října a listopadu 

věnované neziskovým organizacím a na konci listopadu opětovně více témat 

v bezkonkureční lokalitě vinařských Bořetic. Katalog přináší základní anotaci a časový 

přehled připravených školení, přičemž bližší a aktuální informace jsou vždy k dispozici 

na internetových stránkách Komory, v sekci Vzdělávání, kde se lze i on-line přihlásit na 

konkrétní akci. Již teď však můžeme říci, že v plánu jsou další vzdělávací aktivity, nové 

semináře, o nichž budeme včas informovat na webu a sociálních sítích Komory. Můžete 

se těšit na nové kurzy a nové lektory. A možná překvapíme i všechny ty, kteří by díky 

pracovní vytíženosti a dojezdové vzdálenosti preferovali „on-line kurzy“ a „webináře“.   

Vnímáte současné postavení účetní profese pozitivně či negativně? Budeme rádi, když si 

do kalendáře zapíšete datum 13. 11. 2019, kdy je v plánu výroční odborná konference 

Komory, tentokrát věnovaná tématu „Účetní na trhu práce“. Přijďte se podělit o své 

zkušenosti a zapojit se do diskuse. 

Vzdělávejte se s námi a myslete na sebe, neboť „vzdělávání je naším pasem do 

budoucnosti a zítřek patří lidem, kteří se na něj dnes připravují“ (Malcom X). 

Za kancelář a výbor KCÚ 

Libor Vašek

červen 2019



Červenec

Dan
 z p�íjm! podrobn
 
aneb Prázdniny s Ing. Klímou  
Všetice 
Ing. Jiří Klíma     

Podrobný rozbor zákona o daních z příjmů s důrazem na novinky 
a problémová ustanovení v kontextu souvisejících právních předpi-
sů, judikatury a závěrů koordinačních výborů. 

30–31



Září

Da#ové a ú�etní problémy podnikající 
fyzické osoby    
Praha 
RNDr. Ivan Brychta    

Ucelený rozbor daňové a účetní problematiky pro podnikající fyzic-
ké osoby od zahájení až po ukončení jejich podnikání.
 

Elektronická komunikace se správcem 
dan
 a ostatními orgány ve�ejné moci    
Praha 

MVDr. Milan Vodička 

Legislativa elektronických podání a komunikace, daňový portál 
a daňová informační schránka, elektronický podpis. Tuzemská 
právní úprava elektronické identifi kace (portál eIdentita). Dato-
vá schránka – úskalí jejich používání, praktické situace, judikáty. 
Povinně elektronická podání podle Daňového řádu. Odstraňování 
vad elektronických podání. Elektronické doručování a úkony orgá-
nů veřejné moci. Elektronická komunikace s ČSSZ, zdravotními 
pojišťovnami, veřejné rejstříky. Portál Justice. Praktické příklady 
a ukázky, atd.

MS Excel pro ú�etní – I   
Brno 
Pavel Hortvík   

Zvládnutí absolutní adresace v zápisech vzorců a funkcí. Řazení 
tabulek, fi ltrování dat (jednoduchý fi ltr), funkce SUBTOTAL. Chyt-
ré tabulky pro komfortnější práci, ukotvení názvů sloupců a řádků 
v tabulce, podmíněné formátování v praxi (monitoring dat pomocí 
formátu). Rozšířený fi ltr a databázové funkce DSUMA, DPRŮMĚR 
a další.
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Osobnostní rozvoj      
Kor�ula, Chorvatsko 
PhDr. Miloslav Hrubý     

Již tradiční školení v Chorvatsku bude věnováno rozvoji prezen-
tačních dovedností, motivaci a sebemotivaci osobnosti, metodám 
efektivní týmové spolupráce a komunikace, zvládání zátěžových 
situací. Součástí odborného programu bude i individuální koučink 
účastníků.

7—14



Říjen

Analytická �innost FAÚ     
Praha 
Mgr. Jaroslava Pilíková

Mgr. Martina Chrástková

Mgr. Markéta Hlavinová 

Finanční analytický úřad (FAÚ) a jeho činnost; vybrané instituty 
zákona proti praní špinavých peněz v praxi (s důrazem na nefi nanč-
ní profese). Případové studie.  

Analytická �innost FAÚ     
Brno 
Mgr. Jaroslava Pilíková

Mgr. Martina Chrástková

Mgr. Markéta Hlavinová 

Finanční analytický úřad (FAÚ) a jeho činnost; vybrané instituty 
zákona proti praní špinavých peněz v praxi (s důrazem na nefi nanč-
ní profese). Případové studie.  
 

MS Excel pro ú�etní – I      
Praha 
Luboš Kičmer      

Zvládnutí absolutní adresace v zápisech vzorců a funkcí. Řazení 
tabulek, fi ltrování dat (jednoduchý fi ltr), funkce SUBTOTAL. Chyt-
ré tabulky pro komfortnější práci, ukotvení názvů sloupců a řádků 
v tabulce, podmíněné formátování v praxi (monitoring dat pomocí 
formátu). Rozšířený fi ltr a databázové funkce DSUMA, DPRŮMĚR 
a další.
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P�em
ny a obdobné operace 
﹙podnikové kombinace﹚     
Praha 
Mgr. Tomáš Hrdina       

Přeměny: druhy přeměn, algoritmus přeměny, omezující podmín-
ky přípustnosti přeměny, práva věřitelů a menšinových společníků, 
žaloby napadající přeměny. Další obdobné operace: převod závodu, 
pobočky, převod majoritního podílu na podnikání. Praktické aspek-
ty přeměn, důvody uskutečňování přeměn.

Da#ový a ú�etní pohled na smlouvy 
a smluvní vztahy     
Praha 
RNDr. Ivan Brychta  

Obecné zásady pro správnou a bezproblémovou aplikaci daňových 
zákonů na základě smluv (cenová ujednání z pohledu ceny obvyklé 
u spojených osob); dále rozbor podle jednotlivých typů smluvních 
vztahů. Nájemní a podobné smlouvy (rozbor z pohledu nájemce 
i pronajímatele, otázka aplikace DPH, daňové souvislosti u smluv na 
fi nanční leasing, pro pacht obchodního závodu a další).

MS Excel pro ú�etní – II     
Brno 
Pavel Hortvík  

Navazující kurz. funkce SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS 
A MINIFS, rozšířený fi ltr a databázové funkce DSUMA, DPRŮMĚR, 
DPOČET2 a další. Funkce Četnosti (maticově a kumulativně). Formu-
lářový prvek pro přepínání výpočtů a oblastí funkcí. Funkce ZVOLIT. 
Podmíněné formátování vzorcem. Datové pruhy a sady ikon přesně 
na míru.
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Říjen

Konsolidace dle CZ vs. IFRS     
Praha 
Ing. Libor Vašek, Ph.D. 

Dvoudenní kurz si klade za cíl přiblížit účastníkům konsolidační 
postupy aplikované při sestavení konsolidované účetní závěrky 
v souladu s českými účetními předpisy, resp. dle IFRS. První den 
kurzu bude určen více těm, kteří začínají, resp. si potřebují oživit 
postupy od prvopočátku, postupně a pomalu. Druhý den znalosti 
rozšíří o složitější a komplexnější transakce. Oba dva dny budou 
průřezově vykládány postupy vycházející z českých účetních před-
pisů i IFRS a bude docházet ke srovnání se zdůrazněním rozdílů. 

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

Legislativní rámec, specifi ka v rostlinné a živočišné výrobě, ostatní 
specifi ka — lesy, vodní plochy, dotace a jejich účtování, podpory 
z EU, škody a jejich pojištění, účtování zásob, normy přirozených 
úbytků, příchovky, oceňování ve vlastních nákladech, kalkula-
ce, rezervy, účetní závěrka zemědělského podniku, inventarizace 
majetku, zemědělci jako FO. 

Kontingen�ní tabulky v MS Excel    
Brno
Pavel Hortvík  

Podrobné seznámení s kontingenční tabulkou. Vytváření tabulek, 
změna uspořádání polí, změny číselného formátu, formátování, 
zobrazování celkových součtů a mezisoučtů, řazení a fi ltrování polí 
v tabulce, změny výpočtů, vložení vzorců a funkcí, seskupování 
a rozdělování dat, vytváření kontingenčních grafů, atd.
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Ú�etní a da#ové aktualizace 
pro neziskové organizace     
Bude up�esn
no 
Ing. Simona Pacáková      

Aktuální témata a problémové oblasti v účetnictví a daňové proble-
matice neziskových organizací. Výhled do roku 2020. 

31–2



Listopad

MS Excel pro ú�etní – II      
Praha 
Luboš Kičmer      

Navazující kurz. funkce SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS 
A MINIFS, rozšířený fi ltr a databázové funkce DSUMA, DPRŮMĚR, 
DPOČET2 a další. Funkce Četnosti (maticově a kumulativně). Formu-
lářový prvek pro přepínání výpočtů a oblastí funkcí. Funkce ZVOLIT. 
Podmíněné formátování vzorcem. Datové pruhy a sady ikon přesně 
na míru.

Leasing v rozsahu IFRS ()    
Praha  
Ing. Libor Vašek, Ph.D.  

Od počátku roku 2019 jsou v účinnosti nová pravidla a požadav-
ky upravující zachycení leasingu v účetních závěrkách sestavených 
dle IFRS, přičemž představují zásadní změny pro účetní jednotky – 
nájemce. Podstata nově tkví v rozlišování nájemních a servisních 
smluv a leasing může být skryt i tam, kde byste ho vůbec nečekali. 
Máte již jasno v tom, co čeká vaši účetní jednotku, jak se změní 
účetní výkaznictví, kterých smluv se nová úprava týká a jak přistu-
povat k ocenění aktiv a závazků vyplývajících z leasingových smluv. 
A to nejen k počátku roku 2019 při přechodu na IFRS 16, ale také ke 
konci roku 2019 a následně aneb, co vše s sebou přináší modifi kace 
leasingu a kdy k ní dochází.

Obchodní smlouvy a vymáhání 
pohledávek   
Praha 
Mgr. Tomáš Hrdina  

Pojem smlouvy, forma smlouvy, podstatné náležitosti smlouvy. 
Vznik smlouvy, plnění povinností ze smlouvy, porušování povin-
ností podle smlouvy. Zajištění splnění smluvních závazků (ručení, 
zástava, další). Podklady potřebné pro vymáhání plnění (pohledá-
vek) ze smluv. Promlčení. Obsah peněžité pohledávky – jistina, pří-
slušenství, vedle stojící pohledávky (smluvní pokuta). Rozbor vyma-
hatelnosti pohledávky po stránce právní a rozbor vymahatelnosti 
pohledávky po stránce faktické. Postup při vymáhání pohledávek 
soudní cestou. Alternativní vymáhání pohledávek (rozhodčí řízení, 
notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Mimosoudní jednání 
(praktická doporučení). 

5

4

6



Novinky v digitálním sv
t
 pro ú�etní 
a da#ové poradce    
Praha 
MVDr. Milan Vodička        

Hlavní trendy vývoje elektronizace společnosti a profesí účetních, 
daňových poradců a dalších. Vliv IT na správu daní a účetnictví, 
náhrada papírové formy dokumentů. Proměny státní správy (eGo-
venment). Elektronická komunikace se správcem daně a dalšími 
orgány veřejné moci. Jaké jsou požadavky na elektronické písem-
nosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování, 
a ukládání, digitální přílohy, cloud. QR kódy a jejich využití. Aktu-
ální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitál-
ních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních 
technologií.

Zrak a po�íta�    
Praha 
Yvona Švecová   

Rizika práce na počítači pro náš zrak, identifi kace zlozvyků a jejich 
nahrazení návyky prospěšnými. Účinné cviky na oči, krk, ramena, 
šíji, metody uvolnění napětí v očích, obličeji, ramenou, prevence 
karpálního tunelu a RSI. Ergonomické nastavení pracovního místa. 
Seminář je pojat hodně prakticky, akčně a neotřele.

Kontingen�ní tabulky v MS Excel     
Praha 
Pavel Hortvík  

Podrobné seznámení s kontingenční tabulkou. Vytváření tabulek, 
změna uspořádání polí, změny číselného formátu, formátování, 
zobrazování celkových součtů a mezisoučtů, řazení a fi ltrování polí 
v tabulce, změny výpočtů, vložení vzorců a funkcí, seskupování 
a rozdělování dat, vytváření kontingenčních grafů, atd.

Internátní školení – více témat    
Bo�etice 
Bude upřesněno.
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Prosinec

Ú�etní a da#ové novinky roku *+*+   
Praha  
Ing. Jan Molín   

Stručný přehled novinek v daňové (se zaměřením na daně z příjmů 
a DPH) a účetní legislativě pro rok 2020. Problémové oblasti.

Ú�etní záv
rka    
Praha 
Ing. Alice Šrámková     

Závěrkové operace – inventarizační rozdíl, časové rozlišení, dohad-
né účty, kurzové rozdíly, rezervy, daň z příjmů (splatná, odložená). 
Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních 
tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu. Přílohy k účetní 
závěrce. Problémové oblasti.    

18
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Platba vložného na seminá�e
Základní cena semináře v rozsahu 9–14 hodin činí 1 990 Kč vč. DPH (pro členy) / 2 590 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 e-mailem. 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).  

Slevy pro ne�leny aneb vzd
lávejte se s námi výhodn

Při účasti na druhém semináři v kalendářním roce bude poskytnuta sleva 200 Kč ze základní 
ceny, na třetím sleva 500 Kč a další semináře jsou za členskou cenu. Vzdělávejte se společně – 
druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý sleva 200 Kč, třetí 
sleva 500 Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí je 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).  

Obecné informace



Dámská jízda aneb Procházka 
pro velký holky 
Praha 
Procházka po centru Prahy s licencovanou průvodkyní PaedDr.
Evou Hotovcovou pouze pro dámy! Povídat si budeme o nej-
straším řemesle, jak to bylo v dobách dávných i nedávných, 
zazní celá řada košilatých legend (například O prolhané kup-

lířce s probitým jazykem, O nestydaté Cecílii a další), uslyšíte 
i spoustu drbů (nejen) z královských ložnic.

Klubové ve�ery
Praha 
Neformální večer členů zaměřený na jejich profesní růst v kom-
binaci s pečlivě vybraným místem a vhodně laděnou gastrono-
mií. Obvykle od 18 hod.

Snídan
 s Komorou
Praha 
Poznávání pražských kaváren aneb ranní setkání u kávy a sní-
daně se zajímavým hostem na různá témata pro příjemný začá-
tek pracovního dne. Obvykle od půl deváté.

O v
cném zám
ru nového zákona 
o ú�etnictví s MF ČR
XXIII. Sn
m Komory
Praha 
Ranní rozjezd s JUDr. Davidem Bauerem o věcném záměru 
nového zákona o účetnictví, po němž bude plynule následovat 
Sněm Komory.

Odborná konference KCÚ
„Ú�etní na trhu práce aneb 
budoucnost ú�etní profese“
Praha 
V poslední době se hodně setkáváme s nedostatkem účetních 
na trhu práce. Mnoho společností je poptává, ale často také 
dodává, že najít kvalitní účetní je náročné až nedosažitelné. 

14. října
11. prosince

Nevzdělávací akce

26. září
19. listopadu

8. října

13. listopadu

16. července



Jaké jsou požadavky a jaká je nabídka současného trhu práce 
v oblasti účetní profese? Mají Ti, co hledají, jasnou představu 
o tom, koho hledají? Jaké postavení mají účetní ve fi rmě a jak 
jsou vnímány společností? Jak by měla vypadat kvalifi kace účet-
ních a je vhodné účetní profesi regulovat? Jak vnímají certifi -
kované účetní zaměstnavatelé a klienti a posuzují personalisté 
kvalifi kaci při výběru kanditátů? Mnoho otázek současnosti, na 
které se pokusíme odpovědět během konference a panelové 
diskuse, která spojí názory účetních – zaměstnanců, zástupců 
účetních kanceláří, personalistů, podnikatelů a státní správy. 

Aqua víkend
Benecko
Kombinace odborného, sportovního a relaxačního programu 
v příjemném prostředí krkonošské horské chaty.

Workshop „Digitalizace v ú�etnictví“
Praha, Brno
Pokračování série workshopů, které nám účetním přibližují 
svět digitalizace. Tentokrát představíme zajímavé nové aplika-
ce pro mzdy, pro reporting a určitě i novinky ohledně roborů 
a vytěžování pomocí umělé inteligence. Přijďte se inspirovat, co 
si můžete ve své práci ulehčit a jakou cestou se ubírá budouc-
nost naší profese v každodenní praxi. Datum a místo konání 
bude upřesněno na internetových stránkách.

15.–17. listopadu



Dotované vzdělávání 
s Komorou

O co jde?
Komora získala z Operačního programu Zaměstnanost ve výzvě č. 110 dotaci na realizaci pro-
jektu Vzdělávání jako základ profesionality a jeho cílem je podpora dalšího profesního vzdě-
lávání zaměstnanců členů Komory. 

Na koho se vztahuje?
Vzdělávacích aktivit fi nancovaných z dotačních prostředků se mohou účastnit všichni zaměst-
nanci členů Komory, kteří jsou obchodními společnostmi nebo OSVČ (zaměstnancem se 
rozumí zaměstnanec zaměstnaný na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnos-
ti, případně jednatel s odměnou za výkon funkce; v rozsahu projektu nejsou zaměstnanci na 
dohodu o provedení práce). Členové čerpají dle pravidel de minimis (do 200 tis. EUR, ve třech 
po sobě jdoucích účetních obdobích). 

V jakém období?
Dotační projekt bude realizován v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2022. Předpokládané zahájení 
vzdělávacích aktivit v posledním čtvrtletí 2019 / na začátku roku 2020. Předtím musí proběh-
nout administrativní úkony nezbytné pro úspěšnou realizaci, jako je specifi kace vzdělávacích 
aktivit a výběrové řízení na jejich dodavatele.   

Jaké je zam
�ení dotovaného vzd
lávání?
Vzdělávací aktivity v rámci dotačního projektu budou realizovány v oblastech Účetní, ekono-
mické a právní kurzy, Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT a Jazykové vzdělávání.   

Kde bude dota�ní vzd
lávání konáno?
Podle dotačních podmínek se může uskutečnit po celé ČR s výjimkou Hl. m. Prahy. 

Jaký bude koncept vzd
lávání?
Vzdělávací aktivity budou probíhat formou uzavřených a pravděpodobně i otevřených kur-
zů. Uzavřené kurzy mají podobu fi remních vzdělávacích kurzů, jichž se účastní skupina o max. 



počtu 12 zaměstnanců (ideálně v prostorách člena Komory). Dotací nelze podpořit vzdělávání 
formou webinářů a obdobných forem „on-line kurzů“.  

Coming soon...

Pro další informace sledujte naše internetové stránky www.komora-ucetnich.cz. Budeme 
Vás také informovat prostřednictvím Bulletinu a našeho e-mailového zpravodaje.

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 a Tachově naleznete na našich internetových stránkách v sekci Vzdělá-

vání — Semináře Komory.

Ing. Petr Píša
tel.: 777 800 675  
pisa@komora-ucetnich.cz

Kontakty



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.

Mgr. Tomáš Hrdina
Advokát specializující se na oblast obchodních korporací (zejm. na proble-
matiku podnikových kombinací) a právní odpovědnosti (občanskoprávní, 
správněprávní, trestněprávní) se zaměřením ve vztahu k obchodním spo-
lečnostem, likvidací obchodních společností a oblast cenných papírů.

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.

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.

Naši lektoři



Ing. Jan Molín, Ph.D.
Certifi kovaný účetní, daňový poradce. Předseda Etické komise KCÚ, člen 
Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ ČR. Zástupce vedoucího 
katedry fi nančního účetnictví a auditingu VŠE. Autor odborných publika-
cí 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. Vedoucí metodické rady Svazu účetních ČR. Jednatel-
ka společnosti ADU.CZ s.r.o. 

Ing. Alice Šrámková 
Účetní expertka, daňová poradkyně, členka KCÚ. Autorka odborných 
publikací a článků. Zkušební komisařka KDP ČR a Systému certifi kace 
a vzdělávání účetních. Zástupce KCÚ v NÚR. Autorka odborných publi-
kací a článků.

Ing. Yvona Švecová  
Certifi kovaná lektorka metody Přirozeného zlepšování zraku, lektorka 
hormonální jógy a obličejové jógy, v předchozím pracovním životě účet-
ní.

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. Člen kontrolního výboru RVDA 
a člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR.

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.



www.komora-ucetnich.cz
info﹫komora-ucetnich.cz
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