
Účast přislíbili:

Petra Pospíšilová – prezidentka Komory daňových poradců České republiky,

Simona Hornochová – Generální ředitelka Generálního finančního ředitelství,

Ladislav Henáč – ředitel sekce metodické podpory daní na Generálním finančním
ředitelství,

Jana Tepperová – vedoucí katedry veřejných financí Vysoké školy ekonomické v Praze

Jana Skálová – členka prezidia Komory daňových poradců odpovědná za organizaci
profesních zkoušek,

Tomáš Dvořák – daňový poradce společnosti Dvořák & Juriga Tax s.r.o. a

Martin Krapinec – daňový poradce společnosti KPMG Česká republika, s.r.o.

Moderují:

Matěj Nešleha – daňový poradce, vedoucí Skupiny mladých daňových poradců
a moderátor podcastu naDaně - Podcast naDANĚ - Komora daňových poradců ČR 
(kdpcr.cz) a

Petr Toman – viceprezident Komory daňových poradců

Talkshow ohledně daní, práce v oboru a 
všem, co Vás může v této oblasti zajímat.

https://www.kdpcr.cz/informace/aktuality/podcast-nadane


Petra Pospíšilová je prezidentkou Komory daňových poradců. 
Vystudovala obor finance na Vysoké škole ekonomické. Působila jako daňový 
poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík a také na Ministerstvu 
financí v pozici ředitele odboru nepřímých daní. V této pozici byla zodpovědná 
za přípravu legislativních návrhů změn daňových předpisů. V současné době 
zastává pozici ředitele odboru daně v Československé obchodní bance. 

Simona Hornochová působí v pozici generální ředitelky Generálního 
finančního ředitelství. 
Vystudovala obor finanční podnikání na Ekonomicko-správní fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Působila jako daňová poradkyně ve společnosti 
Ernst & Young a advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík a také jako 
náměstkyně Ministerstva financí pro oblast daní a cel. Je členem redakční 
rady Bulletinu Komory daňových poradců. 

Ladislav Henáč působí ve funkci ředitele sekce metodické podpory daní na 
Generálním finančním ředitelství. 
Vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně. Ve finanční správě pracuje 
na různých pozicích již téměř 10 let a zaměřuje se především na oblast 
daňového procesu. Věnuje se také aktuálním a výkladovým problémům 
v návaznosti na judikaturu v daňových věcech. 

Jana Tepperová je docentkou a vedoucí katedry veřejných financí Vysoké 
školy ekonomické v Praze.
Věnuje se především problematice mezinárodního zdanění, zdanění fyzických 
osob a zákonného pojistného. Je daňovou poradkyní a členkou redakční rady 
Bulletinu Komory daňových poradců a European Financial and Accounting
Journal. Byla vedoucí sekce sociálního a zdravotního pojištění KDP ČR. Na 
Ministerstvu financí se zabývala možnostmi sloučení výběru daně z příjmů a 
pojistného. Je autorkou publikací a odborných článků. 

Jana Skalová je docentkou na katedře finančního účetnictví a auditingu  
Vysoké školy ekonomické v Praze. 
V daňové oblasti působí dlouhodobě jako daňový poradce ve společnosti TPA 
Group. Je členem prezidia Komory daňových poradců, kde je zodpovědná 
především za odbornou náplň kvalifikačních zkoušek. Je autorkou řady 
odborných publikací týkajících se přeměn korporací a vzájemného vztahu 
účetnictví a daní. 

Daně, my love - diskutující



Michal Dvořák je partnerem vlastní společnosti Dvořák & Juriga.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru zdanění a daňová 
politika. Již v průběhu studia složil zkoušky daňového poradce a započal svou 
profesní cestu v daňově poradenské společnosti, kde se soustředil především 
na problematiku daňových litigací. V současnosti se zaměřuje zejména na 
problematiku daní z příjmů právnických osob. Okrajově se věnuje rovněž 
publikační činnosti do odborných periodik.

Martin Krapinec je manažerem společnosti KPMG Česká republika.
Vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické a již více než 
12 let se věnuje daním. Specializuje se převážně na poskytování poradenství 
v oblasti daně z přidané hodnoty, cel či spotřebních a energetických daní. 
Před nástupem do KPMG působil také v jiné společnosti z Big4.

Daně, my love - diskutující

Daně, my love - moderátoři
Matěj Nešleha působí jako daňový poradce ve společnosti KODAP Jihlava.
Vystudoval obor Zdanění a daňová politika na Vysoké škole ekonomické. Je 
členem prezidia Komory daňových poradců a zkušebním komisařem pro 
kvalifikační zkoušky jak na Komoře daňových poradců, tak na Komoře 
auditorů. Na Komoře daňových poradců je vedoucím skupiny mladých 
daňových poradců. Věnuje se publikační činnosti a moderuje podcast Komory 
daňových poradců „naDaně“.

Petr Toman je viceprezidentem Komory daňových poradců.
V oblasti daní působí již více než dvě desetiletí. Vystudoval obor financí na 
Vysoké škole ekonomické a právo na Karlově Univerzitě. Je partnerem 
daňově poradenské společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., kde se 
specializuje zejména na oblast nepřímých daní a daňového procesu. V rámci 
lektorské činnosti působí na katedře veřejných financí Vysoké školy 
ekonomické. 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

