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KATALOG LEKTORŮ

Vážení klienti,
za účelem rozšíření a zkvalitnění námi poskytovaných služeb jsme pro Vás vytvořili
katalog lektorů, ve kterém naleznete naše přenášející, se kterými se můžete setkat
na našich seminářích.
Věříme, že Vás lektoři osloví již ze svých medailonků a vyberete si z naší nabídky
vhodný seminář pro Vás.
Těšíme se na Vás!

Tým TSM, spol. s r. o.

Ing. Josef Bařina
Ing. Josef Bařina je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Je dlouholetým daňovým poradcem se zaměřením především na podnikající právnické osoby. Problematikou pohledávek a dluhů se zabývá od roku 1992
a jako lektor se specializací na oblast pohledávek a dluhů
působí od roku 2000. Téma pohledávek a dluhů je součástí jeho každodenního života. Program seminářů doplňuje o poznatky a zkušenosti ze své poradenské praxe,
z diskusí s účastníky seminářů a permanentního studia
odborné literatury a článků na téma pohledávky a dluhy.

Ing. Jana Bělochová
Ing. Jana Bělochová, absolventka Vysokoé školy ekonomické
v Praze, fakulta národohospodářská, obor finance. Je členkou Komory daňových poradců České republiky, je zapsána
v seznamu daňových poradců. V současné době se věnuje lektorské činnosti a výkonu daňového a účetního poradenství, včetně spolupráce s poradenskými společnostmi.
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PhDr. Simona Binarová
PhDr. Simona Binarová je od r. 1981 je zaměstnancem
Zemského archivu v Opavě postupně ve funkcích odborný
archivář, samostatný odborný archivář, archivní inspektor. Dlouhodobě se věnuje problematice podnikového archivnictví, metodické činnosti v oblasti předarchivní péče,
spisové služby, skartačního řízení a archivního dohledu
u veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů.
Současně osm let spolupracuje jako externí lektor
se Slezskou univerzitou v Opavě, rovněž ve sféře archivní
teorie a praxe.

Ing. Jiří Blažek
Ing. Jiří Blažek přednáší odbornou problematiku z
oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r
1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací, řady speciálních
sborníků, publikace: Stavební zákon s komentářem
a prováděcími vyhláškami 2006/2007 a 2013/2014.

JUDr. Michal Bortel
JUDr. Michal Bortel se věnuje přednáškové činnosti pro
veřejou správu po více než 8 let a má bohaté praktické
zkušenosti s fungováním obecní a krajské samosprávy.
V advokacii působí 9 let a ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na oblast veřejného práva. Svou přednáškovou činnost se snaží obohacovat nejen o teoretické,
ale i praktické zkušenosti. Má bohaté zkušenosti z legislativní činností a aktivně se podílí na tvorbě právních předpisů.
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PhDr. Antonín Bryks
PhDr. Antonín Bryks je zaměstnán jako psycholog na psychiatrii, dále má soukromou psychologickou a manželskou
poradnu. Od roku 2007 spolupracuje jako supervizor v sociální sféře a jako lektor v oblasti psychologie, komunikace
a gastronomie. Od roku 2010 je akreditovaným lektorem
MPSV. Příležitostně pracuje také jako průvodce CK.

Mgr. Hana Brzobohatá
Mgr. Hana Brzobohatá je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Spisovou službou se
zabývá již 20 let, od roku 2001 vede na toto téma semináře. Během nich uplatňuje nejen své znalosti o ukládání a vyřazování dokumentů, které získala díky dlouhodobému působení v Moravském zemském archivu v Brně,
ale i praktické zkušenosti při zavádění elektronické spisové služby. Její školení tak nejsou pouhým výčtem aktuálních povinností plynoucích z archivní legislativy, ale
praktickým návodem, jak těmto povinnostem dostát.

Mgr. Martin Budiš
Mgr. Martin Budiš je hlavním odborným pracovníkem pro oblast veřejných zakázek,
byl dlouholetým pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se na různých
postech pohybuje od roku 2001. V roce 2004 absolvoval na Ministerstvu pro místní
rozvoj školení školitelů k problematice zákona o veřejných zakázkách (č. 40/2004 Sb.)
a v roce 2006 absolvovat totéž školení k zákonu č. 137/2006 Sb. Mgr. Martin Budiš je
taktéž akreditovaným lektorem v oblasti zadávání veřejných zakázek.
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JUDr. Petr Bukovjan
JUDr. Petr Bukovjan se od roku 2006 věnuje poradenství
a lektorské činnosti v oblasti pracovního práva. Ve své
předchozí praxi působil více než 5 let jako vedoucí kontrolního oddělení na úřadu práce. Má bohatou publikační
činnost, je členem redakční rady časopisu Práce a mzda
a autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací. Zároveň je členem Kolegia expertů AKV - Asociace pro
rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Ing. Lenka Cirklová
Ing. Lenka Cirklová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, strojní fakultu. Působí jako lektorka školení soft skills. Zaměřuje se především na komunikační
a prezentační dovednosti, asertivní jednání, time
a stres management, obchodní dovednosti a další. V rámci školení hard skills se věnuje logistice – nákup, řízení zásob, skladování, distribuce, produktivita
práce, lean management, ergonomie, lidské zdroje, plánování a řízení výroby. Je odborně způsobilá v oblasti BOZP.

PhDr. Jitka Crhová
PhDr. Jitka Crhová se věnuje lektorské a poradenské činnosti. Realizuje akreditované semináře Účinně proti stresu
a vyhoření, Komunikace, prezentační dovednosti, osobní a firemní image, Rozvoj osobnosti a Etika v profesním
životě. Lektorské práci se profesionálně věnuje od roku
2012, a to jak v rámci otevřených seminářů pro veřejnost,
tak také zakázkových seminářů vytvořených klientům
„na míru“. Ve svých školících programech využívá dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Dále spolupracuje na několika vzdělávacích projektech, v nichž se
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mimo školící činnosti zaměřuje na mentoring v oblasti
rozvoje osobnosti a kariérní poradenství. Při své práci využívá množství praktických zkušeností, aktivit a příběhů.

Mgr. Miroslav Černý, Ph.D.
Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. je právníkem specalizujícím
se na problematiku smluvního práva a na právo duševního vlastnictví. Oběma oblastem se věnuje v právní praxi
a současně o nich přednáší a publikuje. V rámci přednáškové činnosti vede semináře pro veřejnost i zakázkové
semináře na míru a vyučuje na soukromé vysoké škole.

Ing. Antonín Daněk
Ing. Antonín Daněk, absolvent gymnázia a obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze působil několik let
ve státní správě a poté se pohyboval v podnikatelském
prostředí. Má za sebou 20 let praxe kontrolního pracovníka
a metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zdravotnímu
pojištění se věnuje v celé šíři spektra této problematiky
s důrazem na podmínky platné pro zaměstnavatele a podnikatele. Problematiku zdravotního pojištění přednáší pro
pokročilé i začátečníky od roku 1995. Ve zdravotním pojištění se intenzivně věnuje publicistické činnosti. Je například spoluautorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství ANAG, spol. s r.o.). Dále
publikuje například v časopisech Mzdová účetní (taktéž
ANAG) nebo v produktech vydavatelství PORADCE s.r.o.,
Wolters Kluwer ČR a.s., Verlag Dashöfer s.r.o. a v dalších.
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Ing. David Dengler
Ing. David Dengler je absolventem Stavební fakulty VUT
v Brně. Od roku 2007 působil jako konstruktér a statik,
od roku 2010 vykonává samostatnou projektovou a inženýrskou činnost, technický dozor stavebníka, poradenskou
a lektorskou činnost v oblasti stavebnictví. Těžištěm
jeho činnosti jsou pozemní stavby, především rekonstrukce a novostavby rodinných a bytových domů, stavby
související s bydlením a objekty občanské vybavenosti.

Bc. Lenka Dvořáková
Bc. Lenka Dvořáková je daňovým poradcem ev. č. 4808,
členem KDPČR, členem Komory certifikovaných účetních,
členem Sekce účetnictví KDPČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDPČR, členem Sekce pro profesní otázky. Vystudovala ekonomickou vysokou školu (Bc.) se zaměřením
na “účetnictví a finanční řízení podniku”. V účetnictví se
pohybuje od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou kancelář. Je přihlášena k etickému kodexu KDPČR a KCÚ a také
ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání u obou organizací.

Petr Gogolín, Dis.
Petr Gogolín, DiS. MSc. je odborník na zdravou výživu. Ve
svých přednáškách vychází z ověřených vědeckých výzkumů a často boří zažité mýty o tom, co je zaručeně prospěšné a co má údajně škodit. Jeho semináře jsou plné
názorných příkladů a tipů do praxe, díky kterým účastníci můžou snadno podpořit vlastní zdravý životní styl.
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Mgr. Pavel Gottwald
Mgr. Pavel Gottwald vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ve své praxi se zaměřuje převážně na problematiku pojišťovacího práva a insolvenčního řízení, přičemž insolvencí se zabývá nejen
po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. Znalosti
a zkušenosti získané v praxi pak uplatňuje při své lektorské činnosti, které se ve větší míře věnuje od roku 2012.

Mgr. Klára Gottwaldová
Mgr. Klára Gottwaldová působí jako advokátka, přičemž
ve své praxi se zaměřuje především na právo pracovní,
rodinné, trestní a základní právní servis pro podnikatele.
Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky, znalosti
a zkušenosti, které v rámci poskytování právních služeb
nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012, ať už
v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru.

JUDr. David Hejč
JUDr. David Hejč absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul doktor práv v oboru
správní právo. V letech 2011-2013 působil jako právník
ve Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. V současné době působí jako asistent soudce Ústavního soudu a jako výzkumný pracovník na katedře správní vědy
a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci svého vědeckovýzkumného působení se věnuje činnosti veřejné správy, zejména smíšeným správním
aktům. V této oblasti publikuje v odborných časopisech
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a vystupuje na domácích i zahraničních konferencích.

JUDr. Miloš Hejmala
JUDr. Miloš Hejmala, absolvent Právnické fakulty, dnes
Masarykovy univerzity v Brně, řídí vlastní advokátní kancelář. Zaměřuje se na individuální i kolektivní pracovní
právo a má za sebou 30 let specializované praxe. Věnuje
se lektorské činnosti v oboru pracovního práva, dále zabezpečení tzv. «manažerské přípravy» v oboru pracovního
práva pro firemní management na všech stupních řízení.

Olga Holubová
Olga Holubová je daňovou poradkyní od roku 1993. Její
specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je členkou odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR. Poskytuje daňové poradenství podnikatelským, veřejnoprávním
a neziskovým subjektům a lektoruje veřejné i firemní semináře s tematikou DPH. Externě spolupracuje s advokátními
a daňově poradenskými kancelářemi. V současné době
působí jako nezávislá daňová poradkyně. Nakladatelství Wolters Kluwer ČR vydalo dvě její odborné publikace DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů,
zejména obcí a DPH – výklad vybraných pojmů. Další publikace k plněním osvobozeným od daně se připravuje.
Olga Holubová je spoluautorkou rozsáhlého komentáře k zákonu o DPH, nakladatelství Wolters Kluwer má za
sebou již 5. vydání. V anketě „Daňař roku“ ji odborná veřejnost zvolila vítězem v kategorii „Daňové hvězdy v oblasti daně z přidané hodnoty“ za roky 2010, 2011 a 2012.
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Ing. Michal Hromčík
Ing. Michal Hromčík pracuje jako nezávislý konzultant personálního řízení ve středních a velkých firmách
a strategický HR partner. V řízení lidských zdrojů působí
od roku 1988, pracoval jako ředitel HR v několika domácích
i zahraničních firmách. Odborné vzdělání si kromě know-how nabytého ve špičkových firmách doplňoval studiem
managementu a personálního řízení v Evropě a v Japonsku. Dlouhodobě se věnuje oblastem odměňování, náboru,
strategického řízení HR, tranformace HR. V seminářích se
zaměřuje na praktické aspekty řízení HR nebo řízení obecně. Zvláštní přidanou hodnotu dodávají jeho zkušenosti
z top manažerských rolí v byznysu a inovativní přístupy.

Ing. Alena Chládková
Ing. Alena Chládková působí jako odborná poradkyně a
lektorka pro oblast personalistiky a odměňování, ve které má dlouholetou praxi, z toho řadu let přímo ve velké organizaci. Pracovněprávní problematice se věnuje
více než 30 let. Je zkušenou lektorkou, členkou Kolegia
expertů AKV Praha, autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků v renomovaných nakladatelstvích ( Wolters Kluwer, Anag, TSM, Verlag.....), členkou redakční rady časopisu Práce a mzda. Je zapsaná na MPSV
v seznamu zprostředkovatelů kolektivních sporů.

Mgr. Magdalena Chmelařová
Mgr. Magdalena Chmelařová působí jako právník s hlavním
zaměřením na problematiku veřejných zakázek. Během
své profesní kariéry v oblasti veřejných zakázek byla pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, konkrétně na sekci veřejných zakázek, kde prováděla kontrolní činnost nad zadáváním veřejných zakázek. V současné
době se podílí na samotné administraci veřejných zakázek.
V rámci seminářů se zaměřuje především na aktuální rozho-
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dovací judikaturu v oblasti veřejných zakázek, přičemž jsou
prezentována i zásadní rozhodnutí vydaná v této oblasti.

Mgr. Jaroslava Ježková
Mgr. Jaroslava Ježková působí jako vedoucí oddělení matrik a státního občanství Krajského úřadu Libereckého kraje. Přednáškové činnosti se věnuje
od roku 2005. Vzděláním je právník. Její semináře jsou
zaměřeny zejména na oblasti rodinného práva a matričních agend; mezinárodní právo soukromé; správní
činnosti; vidimaci a legalizaci. Ve veřejné správě pracuje od roku 1986, proto při výkladu využívá své praktické
znalosti, zkušenosti a obohacuje jej o příklady z praxe.

Ing. Hana Juráňová
Ing. Hana Juráňová působí již 20 let jako daňová poradkyně
a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou
platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy.
Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Mgr. Klára Kadétová, Ph.D.
Mgr. Klára Kadétová, Ph.D. působí jako dlouholetá lektorka soft skills, přičemž se specializuje na manažerské, obchodní a komunikační dovednosti, ve kterých má i bohaté praktické zkušenosti. Školení se snaží vést především
prakticky, využívá celou řadu interaktivních a zábavných
metod. Jedná se o různé hry, energetická cvičení, příkladové studie s postupným poutavým odhalováním správných
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principů aj. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1997, ať
už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost nebo v rámci
firemních školení vytvořených zákazníkům přímo na míru.

PhDr. Miroslav Kadlčík
PhDr. Miroslav Kadlčík je zkušeným lektorem v oblasti aplikované psychologie, komunikace, managerských
dovedností. Absolvent jednooborové psychologie na FF
UP v Olomouci. V letech 1998 – 2006 vysokoškolský pedagog (EF TU Ostrava a FŘIT Univerzity Hradec Králové).
V současné době pracuje v pozici akademického pracovníka Justiční akademie v Kroměříži. Autor publikací z oblasti aplikované psychologie a psychologie řízení.

Ing. Bc. Petr Karásek
Ing. Bc. Petr Karásek působí jako odborník a metodik
v oblasti sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých. Zaměřuje se na bezbariérovost a orientaci ve stavbách, kde uplatňuje dlouhodobé zkušenosti z praktické
výuky prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých a stavební profese. Zabývá se
problematikou krizových situací spojených se ztrátou
zraku, komunikace a samostatnosti nevidomých. Je externím pedagogem katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně. Přednáší na řadě míst jako
lektor vzdělávacích programů pro odbornou veřejnost.

Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová, absolventka Filozofické fakulty
a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, působí
jako asistentka na Ústavu dovednostní výuky a inovace
studia Masarykovy univerzity, přičemž se věnuje správnímu právu – památkovému právu a správní kontrole a souvisejícím oblastem. V oboru památkové péče pracuje více
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než 20 let, přednáškové činnosti se věnuje od roku 2006.

JUDr. Michael Kincl
JUDr. Michael Kincl se problematice veřejné podpory věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. V současné době pracuje na Nejvyšším soudě ČR. Je autorem řady odborných článků a tří
monografií věnujících se problematice veřejné podpory, z
nichž poslední je „Praktický průvodce veřejnou podporou“
vydaná nakladatelstvím Polygon v roce 2012. Soudní znalec a poradce se specializací na veřejnou podporu, působil
rovněž jako předseda pracovní komise pro veřejnou podporu České asociace pro soutěžní právo. V oblasti veřejné podpory spolupracuje s řadou institucí veřejné správy.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jako advokátka, přičemž se věnuje hlavně oblasti správního práva
a oblastem souvisejícím. Je členkou výkladové komise
pro vodní zákon při MZe a dále členkou Komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 1 Legislativní
rady vlády. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2003.

Ing. Jiří Klíma
Ing. Jiří Klíma působí jako daňový poradce od roku
1998, je členem představenstva Sdružení účetních
a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky. Autor řady odborných článků a publikací s daňovou a účetní téma-
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tikou, přednášející především daně z příjmů a daně
z přidané hodnoty pro vzdělávací instituce a vysoké školy. Společník a partner účetní a poradenské společnosti.

Ing. Růžena Klímová
Ing. Růžena Klímová se po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 věnovala jako vedoucí pracovník
problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře
završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí. Přednáškovou a publikační činností se zabývá
od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Linde, u společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorem a spoluautorem několika publikací
o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD. Specializuje se na mzdové účetnictví.

Mgr. Michal Knecht
Mgr. Michal Knecht je lektor, poradce a konzultant v oblasti stavebního práva a nemovitostí. Po absolvování
právnické fakulty působil na odboru majetkovém Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V roce 2006 začal
pracovat jako vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Tišnov. Pravidelně přednáší a spolupracuje v oblasti stavebního práva s řadou
soukromých subjektů, územně samosprávných celků
i správních orgánů. Spolupracuje rovněž s advokátními
kancelářemi. Jeho přednáškové programy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra. Věnuje se rovněž publikační
činnosti a je členem České společnosti pro stavební právo.

Mgr. Šárka Kociánová
Mgr. Šárka Kociánová působila od roku 1998 na
Okresním úřadě Jeseník, následně u HZS Olomouckého kraje. Od roku 2009 se věnuje externí lektorské činnosti. Je lektorkou seminářů soft skills.
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Mgr. Darina Kocová
Mgr. Darina Kocová vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a působí jako právník v několika společnostech. V rámci projektu "Obce na webu" se začala v r. 2013
zabývat publikační a přednáškovou činnosti v oblasti povinného zveřejňování informací na webových stránkách obcí.

Ing. Ludmila Kohoutková
Ing. Ludmila Kohoutková pracuje ve státní správě
na úseku odpadového hospodářství již 20 let. Na školeních
se vždy snaží propojit teoretické znalosti s poznatky z praxe
získané při jednáních ve firmách různého zaměření, při vyjadřování k projektům staveb, kontrolách a při zpracovávání ročních hlášení o odpadech. Své odborné vzdělání před 6
lety doplnila absolvováním tutoriálu konaném pod záštitou
MŽP a VŠE v Praze se zaměřením na ekologii, ekonomii a politiku. Znalosti legislativy průběžně doplňuje aktualitami. Její
snahou je tyto znalosti přehledným způsobem předat posluchačům a zpřístupnit jim tak tuto složitou problematiku.

JUDr. Miloslav Kokeš
JUDr. Miloslav Kokeš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dlouholetým lektorem se zkušenostmi a poznatky z praxe, zabývající se problematikou správního práva procesního a trestního. Od roku 1994 předná-
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ší zejména pro pracovníky veřejné správy a specializuje
se rovněž na přípravu úředníků obcí a krajů ke zkouškám
ZOZ. Do roku 2007 pracoval jako vedoucí správního oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu, v současné době
se věnuje lektorské a přednáškové činnosti pro vzdělávací
instituty a agentury, působící na území Čech a Moravy.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. je vysokoškolský pedagog PF
MU v Brně (obor správní právo, 12 let praxe) , mj. člen
rozkladové komise ÚOHS, člen rozkladové komise ČNB
a člen legislativní komise Rady Jihomoravského kraje. Autor více než 400 článků v odborném i populárním
tisku. Mezi jeho hlavní specializaci patří právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika územní samosprávy. Člen poroty populární soutěže v oblasti
svobodného přístupu k informacím - Otevřeno x Zavřeno.

Ing. Simona Kropáčková
Ing. Simona Kropáčková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v oboru řízení podniku. Pracovala jako
účetní v soukromé firmě, od roku 2012 má vlastní účetní kancelář, která poskytuje svým klientům finanční, daňový a mzdový servis a ekonomické poradenství.
Specializuje se na malé společnosti a živnostníky a na
ekonomickou správu bytových domů. Od roku 2013 se
věnuje také účetnictví Společenství vlastníků jednotek.

MUDr. Dana Kuklová, CSc.
MUDr. Dana Kuklová, CSc. v roce 1976 ukončila Lékařskou
fakultu hygienickou UK (LFH UK). V průběhu studia pracovala jako pomocná vědecká síla na katedře hygieny práce
a nemocí z povolání LFH UK. V letech 1982 až 1983 pracovala na téže katedře jako odborný pracovník a od roku
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1983 do roku 1991 jako odborný asistent. V roce 1991
získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního
stupně a v roce 2001 získala specializaci v oboru veřejné
zdravotnictví. Od roku 1991 do 2006 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví, odboru zdravotní péče, postupně
jako odborný referent specialista, vedoucí oddělení ambulantní péče, zástupce ředitele odboru. Od roku 1999 je
členem Řídícího týmu Integrovaného systému typových
pozic. Od roku 2006 pracuje dosud jako lékař na odboru
zdravotnických služeb Generálního ředitelství Vězeňské
služby ČR, od roku 2008 jako vedoucí samostatného oddělení lékařské posudkové péče, zejména poskytování
pracovnělékařských služeb a posudkové péče, od roku
2009 též jako lékař orgánu nemocenského pojištění.

JUDr. Eva Kuzmová
JUDr. Eva Kuzmová působí jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje od roku 2004. Semináře se vždy
snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti
se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených
seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

Ing. Hanuš Kytler
Ing. Hanuš Kytler se věnuje přednáškové činnosti od roku 1993. V přednáškové činnosti se zaměřuje na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Mgr. Tomáš Langer
Mgr. Tomáš Langer absolvoval obory sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,
dále Certifikovaný kurz lektorů vzdělávání dospělých a Certifikovaný kurz manažerů vzdělávání dospělých. Působil na
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Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako akademický
pracovník. V současnosti působí jako viceprezident Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, ředitel sekce školství
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a ředitel vzdělávacího
portálu Edumenu.cz. Lektoruje odborné kurzy, přednáší
na konferencích a publikuje odborné články v časopisech.

Ing. Ivana Langerová
Ing. Ivana Langerová pracuje jako daňový poradce. Je
uznávanou odbornicí na oblast DPH, kterou se zabývá
od samotného zavedení této daně v ČR v roce 1993. Několik let pracovala jako metodička na Finančním ředitelství v Brně. Lektorské činnosti se specializací právě
na daň z přidané hodnoty se úspěšně věnuje přes 20 let.

Mgr. Dora Lukášová
Mgr. Dora Lukášová se lektorské činnosti věnuje od roku
2003. Semináře jsou zaměřeny především na zefektivnění komunikačních dovednosti a prezentačních dovedností účastníků, zaměřuje se také na práci s emocemi,
zvládání stresu aj. Považuje za důležité vše, co je i sebemenším krokem k osobnímu růstu. Při svých seminářích
využívá především interaktivní formu výuky, díky které si
účastníci mohou lépe osvojit teoretické poznatky a zároveň
se u výuky i pobaví a získají cennou zpětnou vazbu.
V současné době spolupracuje především s Kanceláří
veřejného ochránce práv a provozuje vlastní praxi.

Jiří Malivánek
Jiří Malivánek působí jako fyzioterapeut s letitou praxí.
Přednášky zaměřuje na ochranu proti syndromu vyhoření.
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Miroslav Marinčák
Miroslav Marinčák se dlouhodobě zabývá problematikou
tvorby rozpočtu pro školy a školská zařízení, systémem
financování a problematikou personálního řízení školy.
V uvedené oblasti se pohybuje již od roku 1990, kde v oblasti školství začal pracovat na Školském úřadě ve Vyškově.
Postupně vystřídal různé funkce, které souvisely s problematikou zavádění informačních technologií do školství
a se změnou systému správy školství. Následně působil
ve funkci zástupce ředitele Školského úřadu ve Vyškově.
Od roku 1997 nastoupil do stejné funkce na Školský úřad
v Kroměříži. Po následných transformacích a reformách
v současné době pracuje jako vedoucí oddělení rozpočtování
ve školství a zástupce vedoucího odboru školství a sociální
péče. Již 12 let působí jako externí vyučující na VOŠ a SPgŠ
Kroměříž pro předměty Informatiky a Základy managementu. Dále spolupracuje s různými agenturami jako externí lektor pro výuku problematiky financování školy, včetně
spolupráce s UPOL Olomouc na realizaci Funkčního studia
vyplývajícího ze zákona o pedagogických pracovnících.

JUDr. Vladimíra Maršálková
JUDr. Vladimíra Maršálková působí v oblasti důchodového pojištění od r. 1976 jako zaměstnanec České správy sociálního zabezpečení a jejich právních předchůdců.
Přednáškovou činností se zabývá v této oblasti od r. 1984.
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JUDr. Pavel Matoušek
JUDr. Pavel Matoušek je univerzitní učitel se specializací na finanční, daňové a celní právo s dlouholetou praxí
v celní problematice. Více jak dvacet let se věnuje konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti celní problematiky, zahraničního a intrakomunitárního
obchodu EU. Publikuje odborné články, studijní materiály se zaměřením na celní a daňovou problematiku.

Nasťa Miklová
Nasťa Miklová, komunikační specialista a trenér NLP. Zaměřuje se na osobnostní, obchodní rozvoj a zvyšování výkonu
v různých odvětvích. Při své práci využívá nejnovější poznatky z neuropsychologie k vytváření zisku v oblasti obchodu.
Jejích služeb využívají ti, kteří si uvědomují, jak důležitou roli
hraje v obchodě ovlivňování myšlení, emoce a chování lidí.

Tradice, Stabilita, Moudrost
- Vaše vzdělávací agentura -

Ing. Libor Minks
Ing. Libor Minks má dvacetileté zkušenosti i s prací pro
renomované zahraniční vzdělávací firmy v oblasti soft
skills, zejména s tréninkem komunikace, manažerských,
obchodních a prezentačních dovedností, eliminace stre-
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su, týmové spolupráce, využití typologie osobnosti.

JUDr. Petr Novák, Ph.D.
JUDr. Petr Novák, Ph.D. je advokátem, poskytující právní služby v oblasti trestního a správního práva. Vedle toho je činný jako vysokoškolský učitel se specializací na veřejnou správu. V minulosti se zabýval
problematikou ochrany osobních údajů v rámci resortu
Ministerstva vnitra. V současné době působí jako ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního
vzdělávání, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha.

Květoslava Novotná
Květoslava Novotná působí jako daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188, bilanční účetní
- certifikát bankovního institutu. Je majitelkou firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně. Lektorské činnosti na téma
účetnictví se věnuje od roku 1993, od roku 1996 přednáší i problematiku daní. Má více než 30 let praxe v oboru účetnictví a 20 let praxe v oblasti daňového poradenství. 10 let působila jako vyučující na vyšší odborné škole.

JUDr. Aleš Novotný
JUDr. Aleš Novotný působí jako právník odboru investičního a majetkového na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě. Specializuje se na občanské právo,
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zejména na oblast věcných práv a závazkových vztahů.
Semináře se snaží koncipovat vždy s ohledem na postupy
územně samosprávných celků a jimi zřizovaných organizací. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012, a to především v rámci otevřených seminářů pro veřejnost a také seminářů konaných přímo na městských či obecních úřadech.

Ing. Květa Olivová
Ing. Květa Olivová je absolventkou Stavební fakulty
ČVUT. V současnosti pracuje v odboru řízení územních
orgánů, oddělení katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze. Je uznávanou odbornicí v oblastech katastrálního práva. Je spoluautorkou řady odborných publikací a podílí se rovněž
na tvorbě a změnách právních předpisů v dané oblasti.

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala v roce 2004 magisterský studijní program, obor právo a právní věda, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na téže fakultě
absolvovala úspěšně v roce 2005 rigorózní řízení z oboru
mezinárodní právo soukromé a obchodní a v roce 2007 doktorský studijní program z oboru obchodní právo. Od roku
2007 je odbornou asistentkou na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, od roku 2008 je
samostatnou advokátkou a od roku 2012 působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Je členkou České
skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo. Pravidelně
přednáší pro veřejnost (zejména problematiku závazkového práva, vymáhání pohledávek, nekalé soutěže, právních
aspektů reklamy a směnečného práva), je autorkou několika monografií a desítek článků v odborných časopisech.

Mgr. Tomáš Pavlíček
Mgr. Tomáš Pavlíček působí jako soudce okresního sou-
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du se specializací na civilní právo (obchodní, občanské
a rodinné). Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005,
a to formou nejen otevřených kurzů pro veřejnost, či uzavřených kurzů dle obsahových požadavků jednotlivých
klientů, ale také externí výukou práva na vysoké škole.
V rámci výkladu se zaměřuje na nejčastější praktické problémy a otázky, které doplňuje o zkušenosti ze soudní praxe.

Mgr. Lubomír Pelech
Mgr. Lubomír Pelech působí jako lektor soft skills.
Kromě otevřených seminářů spolupracuje s agenturou TSM, spol. s r. o. rovněž na seminářích šitých
na míru a spadajících do oblasti rozvoje osobnosti.

Mgr. Helena Peterová
Mgr. Helena Peterová je zkušená lektorka a examinátorka v oblasti hospodaření územních rozpočtů. Od roku
1993 je pracovnicí Ministerstva financí, oddělení legislativy a metodiky odboru financování územních rozpočtů
a programové financování. Podílí se na tvorbě právních
předpisů. Zajišťuje informační, poradenské a konzultační
služby pro územní rozpočty z hlediska jejich finančního
hospodaření. Zabývá se rovněž problematikou závodního stravování v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky. Je lektorkou Ministerstva financí pro finanční hospodaření územních rozpočtů,
lektorkou a zkušební komisařkou Institutu pro veřejnou
správu Praha pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti úředníků ÚSC v oboru finanční hospodaření ÚSC.

JUDr. Hana Poláková
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JUDr. Hana Poláková se zaměřuje na přednáškovou
činnost v oblasti školských právních předpisů, pracovního práva a správního řízení. Přednáškové činnosti se věnuje již téměř 20 let. Přednášenou problematiku se snaží přiblížit srozumitelným jazykem
s uvedením praktických příkladů ze života škol a školských zařízení. Je autorkou celé řady publikací vydaných
za účelem pomoci ředitelům školských příspěvkových organizací při aplikaci školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících, platových předpisů a správního řádu.

MUDr. Irena Pospíšilová
MUDr. Irena Pospíšilová se po studiu všeobecného lékařství zaměřila na obor preventivní medicíny, kde působí jako
vedoucí odborný pracovník oddělení hygieny výživy. Výukou
a přednáškovou činností se zabývá od roku 2000. Semináře se vždy snaží obohatit o poznatky a zkušenosti z praxe.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul „JUDr.“ a posléze i titul „Ph.D.“ v oboru správní právo a právo životního prostředí. V letech 2007–2012 působil na Nejvyšším
správním soudu jako asistent soudce sociálně správního
kolegia tohoto soudu. Od roku 2009 je členem pracovní
komise pro správní právo Legislativní rady vlády. V současné době působí jako odborný výzkumný pracovník
na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je mj. spoluautorem publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury (C. H.
Beck, 2013) a komentáře ke stavebnímu zákonu (C. H. Beck,
2013). Je rovněž vedoucím autorského kolektivu k připravovanému komentáři správního řádu. K naznačeným ob-
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lastem též publikuje v odborných časopisech a vystupuje
na domácích i zahraničních konferencích a seminářích.

Ing. Jana Procházková
Ing. Jana Procházková je zaměstnancem finanční správy. Mimo jiné je členkou zkušební komise pro kvalifikační a rozvojové zkoušky daňových poradců a členkou garančních skupin GFŘ. Svou činnost zaměřuje na
majetkové daně: daň z nemovitých věcí a daň z nabytí
nemovitých věcí ve vazbě na oceňování majetku. Dlouhodobě působí jako lektorka kurzů. Obsah seminářů se
vždy snaží přizpůsobit cílové skupině účastníků. Odborný výklad daňové problematiky doplňuje příklady z praxe.

Ing. Miluše Procházková
Ing. Miluše Procházková má více jak 30 let praxe v kontrolní a metodické činnosti v oblasti daně z příjmů ze závislé
činnosti. Je spoluautorkou knih Daň z příjmů - 411 otázek a
odpovědí (ORAC, 2004) nebo Mzdové účetnictví 2000 - 2004
(GRADA). V současné době lektoruje daň z příjmu ze závislé
činnosti.

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. je absolventkou
Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické faktury Masarykovy univerzi-
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ty a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, zaměstnance školského úřadu
a zástupce ředitele střední školy v současné době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb
pro školy. Je autorkou odborných článků a publikací se
zaměřením na právní problematiku v oblasti školství.

JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph. D. působí jako odborný asistent pro obor finanční právo na katedře finančního práva
a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy
univerzity. Od roku 2007 je členem komise pro veřejné právo II - komise pro finanční právo Legislativní rady vlády ČR.
Výsledky svého výzkumu zaměřeného především na oblast
daňového práva a problematiky místních daní publikuje autor v monografiích, učebních pomůckách a v odborném právnickém tisku v České republice i v zahraničí a prezentuje je
na tuzemských i na mezinárodních vědeckých konferencích.
Působí též jako lektor akreditovaného vzdělávání a zpracovatel posudků v oblasti majetkových daní a daňové správy.

Marek Reinoha
Marek Reinoha je poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako
lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010. Absolvoval základní celní kurs – nižší celní zkouška s vyznamenáním,
dále odborný celní kurs – odborná celní zkouška s vyznamenáním a vyšší celní zkoušku. od roku 1991 působil
na Federálním ministerstvu obchodu – na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 potom nastoupil
na Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště a následně celní úřad Brno II., kde
po několika letech potom působil jako ředitel celního úřadu.
Od roku 2004 se již výhradně věnuje poradenské, lektorské
činnosti a publikační činnosti, v níž má bohaté zkušenosti
– témata: celní předpisy, celní problematika, problematika
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DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční
obchod apod. Je certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC) jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010.

Mgr. Helena Repaňová
Mgr. Helena Repaňová působila po absolvování přírodovědecké fakulty v oboru učitelství pro střední školy
na Matičním gymnáziu v Ostravě jako středoškolská učitelka předmětů matematika a biologie. Od roku 2006
participuje na realizaci projektů financovaných z evropských fondů na pozicích lektora, metodika, autora srovnávacích testů žáků z matematiky, konzultanta pro
základní a střední školy v oblasti evaluace, spolupracuje s různými vzdělávacími agenturami. Od roku 2009
je projektovou manažerkou na Ostravské univerzitě,
řeší přípravu a realizaci projektů z evropských fondů.
Věnuje se rovněž publikační činnosti.

JUDr. Miroslava Rošková
JUDr. Miroslava Rošková je absolventka právnické fakulty v Brně, dlouholetá zaměstnankyně Magistrátu města
Brna, Odboru dopravy, v r. 2000 členka komise pro novelizaci zákona o pozemních komunikacích, od r. 2009 přednášející a zkoušející pro Institut veřejné správy (dříve Institut místní správy), semináře pro TSM Vyškov od r. 2006.

Dr. Jana Řezníčková
Dr. Jana Řezníčková absolvovala v roce 1992 právnickou
fakultu Univerzity Karlovy, obor správní právo, od r. 2003
pracuje na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, od-
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bor územního plánování a stavebního řádu, nejprve jako
právník odboru, od r. 2006 jako vedoucí oddělení stavebního řádu. Je členem České společnosti pro stavební právo,
v rámci zákonodárné iniciativy Královéhradeckého kraje se
podílí na připomínkování návrhů zákonů nebo jejich novel,
zejména z oblasti stavebního práva. Od r. 2003 přednáší
zejména problematiku týkající se stavebního práva, i na
další právní předpisy se stavebním zákonem související,
aktuálně s vazbou na nový občanský zákoník. Semináře jsou určeny zejména pracovníkům stavebních úřadů,
projektantům a ostatním fyzickým i právnickým osobám,
které se zabývají problematikou stavebního práva a jsou
zaměřeny především na nejnovější poznatky z praxe.

JUDr. Marie Salačová
JUDr. Marie Salačová je absolventkou Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Lektorka je autorkou odborných
článků a publikací. Na ústředních orgánech se zabývala problematikou cestovních náhrad, pracovní dobou a mzdovou
problematikou, daněmi z příjmů fyzických osob. V současnosti se orientuje převážně na problematiku cestovních náhrad.

PhDr. Jiřina Salaquardová
PhDr. Jiřina Salaquardová, absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala mimo
jiné kurzy tvůrčího psaní, kurzy mediální prezentace
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(rétorika, dramatická výchova), kurzy metod mediální
prezentace ekologických témat aj. V současnosti působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity,
na katedře mediálních studií a žurnalistiky. Je členkou
Obce spisovatelů, televizní a rozhlasovou scenáristkou.

PaedDr. Hana Sedláčková
PaedDr. Hana Sedláčková, absolvovala vysokoškolské studium v oborech Učitelství pro mateřské školy a Školský
management na PedF UK v Praze a program celoživotního
vzdělávání v oboru Speciální pedagogika (integrativní speciální pedagogika, psychopedie, SVPU) na PdF MU v Brně.
Má dlouholetou praxi v mateřské škole a od roku 1990
pracuje na pozici školní inspektorky Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce. Dlouhodobě působí jako
lektorka v oblasti předškolního vzdělávání a publikuje odborné texty. Podílela se na tvorbě a realizaci projektu podpory zdraví v mateřských školách a publikací a materiálů
s ním souvisejících (Zdravá mateřská škola, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, SUky MŠ, INDI MŠPZ nástroj
pro autoevaluaci). Mnoho let byla členkou expertního týmu
při SZÚ Praha v Programu podpory zdraví v mateřské škole. Je spoluautorkou publikací Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání a Jak úspěšně řídit mateřskou školu.

Mgr. Jitka Sedláčková
Mgr. Jitka Sedláčková je aktivní herečka, lektorka rétoriky
a pedagožka, pedagog rétoriky na UJAK Praha, rétorický
kouč primátora MHMP, specializuje se na analýzu veřejných
projevů, zabývá se přípravou mediálních kampaní, je réto-
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rickým koučem s individuálním přístupem, zabývá se cestou osobního rozvoje a vzdělávání firem a podniků, působí
v TV seriálech: Ulice, Ordinace, Poslední sezona, Ententýky.

JUDr. Vladimíra Sedláčková
JUDr. Vladimíra Sedláčková působí jako zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu, Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka
a komisařka pro ověřování ZOZ na úseku stavebního
řádu a vyvlastnění. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Mgr. Jiří Sedlický
Mgr. Jiří Sedlický přednáší problematiku spisové služby
a archivnictví od roku 2009, a to jak pro soukromoprávní,
tak pro veřejnoprávní organizace. Ve svých přednáškách se
snaží uplatnit poznatky ze své praxe. Upozorňuje posluchače na nejčastější nedostatky odhalené při státních kontrolách a účastníkům školení navrhuje kroky k jejich nápravě.

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V právní oblasti se věnuje
ochraně slabších kontraktačních stran v soukromém právu
zejména ochraně spotřebitele a nájemce bytu. Byla zvolena
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děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kterou
povede od 1. 4. 2015.

JUDr. Pavla Schödelbauerová
JUDr. Pavla Schödelbauerová působí od roku 1986
ve státní správě v oblasti nemovitostí specializace nájem a vlastnictví nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
Od roku 1995 dosud na Ministerstvu hospodářství, poté
Ministerstvu pro místní rozvoj jako právník a vedoucí
oddělení bytového práva v odboru bytové politiky. V této
funkci se podílí na zpracování právních předpisů v oblasti bydlení, zejména nájmu bytů, nebytových prostor
a právní úpravy vlastnictví bytů, ale i v oblasti veřejné
podpory bydlení a jejího souladu s komunitárním právem.

Ing. Vlasta Scholzová
Ing. Vlasta Scholzová pracuje v oblasti oceňování majetku
od roku 1996, od roku 1998 vykonává tuto činnost na Ministerstvu financí, kde od roku 2005 působí jako vedoucí oddělení oceňování majetku. Náplní oddělení je legislativní úprava oceňování majetku a metodika. Přednáškové činnosti se
věnuje cca 15 let, od roku 2005 také seminářům pro specializovanou veřejnost, odbornou veřejnost a pro veřejnost.
Semináře jsou doplňovány metodickými výklady a příklady
z praxe. Spolupracuje s Ústavem soudního inženýrství VUT
v Brně, recenzuje články studentů do odborného časopisu
Soudní inženýrství, ve kterém také uveřejňuje některé názory na oceňování buď samostatně, nebo jako spoluautor.

Ing. Petr Sikora
Ing. Petr Sikora je absolventem Vysoké školy ekonomické
v Praze. Od roku 2002 se zabývá finanční kontrolou a tuto
problematiku již několik let přednáší. Semináře se snaží
připravovat vždy s ohledem na současný stav legislati-
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vy a využívá při tom poznatků z aktivní kontrolní činnosti. Věnuje se zejména problematice veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a majetku příspěvkových organizací.

Ing. Jiří Skuhra, CSc.
Ing. Jiří Skuhra, CSc, autor řady odborných a metodických
textů s více než 60-ti publikovanými texty v odborném tisku, je autorem monografií a spolupracuje s nakladatelstvími
Linde Praha a Verlag Dashofer. Je v pravidelném kontaktu s
odbornou i laickou veřejností, přednáškové činnosti se věnuje po celou dobu profesní kariéry v tuzemsku i v zahraničí. Dvacet pět let byl pracovníkem ústředních orgánů státní
správy, pracoval v komerční sféře (bankovnictví a spotřební
průmysl) a v zahraničí v mezinárodní informační organizaci. Je odborníkem na problematiku správy budov, vyjadřuje se zejména k právním, technickým a ekonomickým
aspektům spojeným s funkcí technických zařízení domu.

Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., dlouholetý lektor vzdělávání pro veřejnou správu (od roku 1992), akreditovaný lektor pro vzdělávání úředníků ÚSC podle zákona
č. 312/2002 Sb., odborník na obecnou část ZOZ, s praxí ve veřejné správě. Působí jako docent na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity. Zaměřuje se na témata
správních procesů, správního řízení, principů dobré správy, správního trestání (přestupky), ochrany osobních údajů a práva na informace, odpovědnosti za újmu (škodu)
způsobenou při výkonu veřejné správy. Autorka a spoluautorka řady učebnic a odborných článků a publikací.

Mgr. Renata Sněgoňová
Mgr. Renata Sněgoňová působí ve veřejné správě jako
vedoucí právního úseku odboru územního plánová-
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ní a stavebního řádu. Již devět let lektoruje semináře na témata související s agendou stavebních úřadů,
ale i s agendou odborů dopravy, odborů investic, správy obecního majetku apod. Její semináře jsou založeny jak na teoretických znalostech, tak v neposlední řadě
na praktických zkušenostech se správní činností úřadů.

JUDr. Irena Valíčková
JUDr. Irena Valíčková je absolventkou Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo
a právní věda v roce 2013 titul magistry práv. Diplomovou
a rigorózní práci obhájila na Katedře pracovního práva.
V současné době pracuje jako právník ve Společné advokátní kanceláři Brno, kde se věnuje generální advokátní praxi se zaměřením na právo pracovní. Je
spoluautorkou publikace "Vyznejte se v pracovním právu"'
a odborných článků se zaměřením na problematiku
pracovního práva. Je externí lektorkou pracovního práva
na VUT v Brně. Je členkou redakční rady Ad Rem a členkou
Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Tradice, Stabilita, Moudrost
- Vaše vzdělávací agentura -

Zdeňka Stránská
Zdeňka Stránská pracuje v oblasti matrik a státního občanství již přes 20 let a v oblasti správních činností působí již více jak 10 let. S ohledem na její bo-
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hatou zkušenost z praxe v oblasti všech uvedených
agend, jsou její semináře vždy doplňovány nejen o aktuální stav v daném tématu, ale i o praktické příklady z praxe. Přednáškové činnosti se věnuje téměř 7 let.

Jaroslava Svobodová
Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí
v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent
finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993
se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti
účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících
k účetnictví.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
PhDr. Zora Syslová, Ph.D. vystudovala bakalářské studium
v oboru Školský management, magisterské studium oboru
Předškolní pedagogika a doktorské studium v oboru pedagogika. Všechna studia absolvovala na PdF UK v Praze.
Pracovala dlouhé roky jako učitelka a ředitelka mateřské
školy, od roku 2008 působí na PdF MU v Brně jako vysokoškolská učitelka. Je členkou několika asociací, např. Asociace předškolní výchovy, Asociace profese učitelství, CZESHA,
mezinárodní organizace OMEP, ve kterých současně působí
jako člen užšího vedení. Dále je členka expertního týmu při
SZÚ Praha v Programu podpory zdraví v mateřské škole a
je lektorkou řady programů určených předškolním pedagogům. Je autorkou řady metodických materiálů a publikací.

JUDr. Eva Šarapatková
JUDr. Eva Šarapatková je lektorka s dlouholetými prak-

34

www.tsmvyskov.cz
tickými zkušenostmi v oblasti správního řízení. Školící činnosti se věnuje od roku 2003. V obecně zaměřených či úzce specializovaných seminářích se snaží
reagovat na aktuální otázky a problémy správního procesu.

Jitka Ševčíková
Jitka Ševčíková vystudovala ekonomii, marketing a emoční
inteligenci. Patří mezi vyhledávané lektory, mentory a kouče. Pracovala ve společnosti zabývající se špičkovými informačními technologiemi v oblasti marketingu a PR. Je autorkou celorepublikového filantropického projektu Barevný
anděl. Aktivně se zabývá charitativní činností, budováním
koncepcí firemní filantropie a pořádáním benefičních akcí.
Od roku 2010 lektoruje dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, komunikačních dovedností, kontramanipulace, time managementu a práci v hladině alfa.

Mgr. Petr Šimek
Mgr. Petr Šimek v roce 2005 úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2008
složil advokátní zkoušky a v seznamu advokátů České
advokátní komory je zapsán od 1. 2. 2009. V letech 20052013 působil jako lektor správního a ústavního práva
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2006 je členem
zastupitelstva a členem finančního výboru obce Slavkov.
Od roku 2006 přednáší na seminářích v rámci vzdělávání úředníků samosprávných celků a je autorem několika
vzdělávacích materiálů v této oblasti. Zaměřuje se především na právní problematiku měst a obcí jako např. hospodaření s obecním majetkem, obecní normotvorbu, atd.

JUDr. Alena Šneberková
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JUDr. Alena Šneberková dlouhodobě působí jako lektorka na úseku místních poplatků a výkonu jejich správy. Rovněž její publikační činnost v této oblasti je značně rozsáhlá. Její semináře jsou vždy obohaceny o nové
zkušenosti z praxe a doprovázeny písemným materiálem, který umožňuje širší diskuzi k dané problematice.

PhDr. Mgr. Hana Štolbová
PhDr. Mgr. Hana Štolbová působí patnáct let v sociální sféře, v pobytových službách pro seniory a v terénních
službách. Má praktické zkušenosti s tvorbou a realizací
standardů kvality v sociálních terénních a pobytových službách, s inspekcí kvality a certifikací značky kvality v sociálních službách. Jako vedoucí zaměstnanec a statutární
zástupce organizace také s managementem v sociálních
službách. Své odborné znalosti doplňuje při lektorování,
díky svým dlouholetým zkušenostem, názornými příklady
a kazuistikami. Lektorské činnosti se věnuje více jak 10
let. Rigorózní práci zpracovala na téma „Důstojné zakončení celoživotní pouti v pobytovém zařízení pro seniory…“.

Mgr. Gabriela Šťastná
Mgr. Gabriela Šťastná je samostatnou advokátkou
se sídlem v Ústí nad Labem. Ve své praxi se věnuje občanskému i trestnímu právu, nejvíce se však specializuje
na problematiku exekucí a to jak z pohledu dlužníků, tak
věřitelů. Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými organizacemi věnujícími se pomoci sociálně slabým
rodinám. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2012.

Mgr. Petr Šťastný
Mgr. Petr Šťastný působí jako referent státní správy
na oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra. Podílel se na přípravě
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zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním
občanství České republiky). Semináře se vždy snaží doplňovat o praktické znalosti, poznatky a zkušenosti získané
v rámci výkonu svého zaměstnání. Přednáškové činnosti v oblasti státního občanství se věnuje od roku 2008.

JUDr. Jana Traplová
JUDr. Jana Traplová je odbornice na problematiku právní ochrany zvířat proti týrání. Od roku 2002 se touto problematikou zabývá v rámci své pracovní činnosti jako
právník na Ministerstvu zemědělství, a to nejprve v rámci Ústřední komise pro ochranu zvířat, později v rámci oddělení ochrany zvířat. Podílí se na tvorbě právních
předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání a na jejich výkladu. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2003.

RNDr. Ing. Eva Urbanová
RNDr. Ing. Eva Urbanová má přírodovědné, pedagogické
a manažerské vzdělání a od roku 2010 je lektorkou v oblasti elektronizace veřejné správy. Vede semináře pro širokou
veřejnost (úřady, firmy, živnostníky, fyzické osoby), týkající se práce s datovými schránkami, elektronickými dokumenty a vedení spisové služby. Pro školy navíc přednáší
problematiku rozhodování ředitele ve správním řízení
i mimo něj. Ve všech těchto oblastech zároveň publikuje.

Mgr. Markéta Vaculová
Mgr. Markéta Vaculová je absolventka VŠ v oboru sociální
práce a střední a vyšší školy zdravotnické v oborech všeo-
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becná zdravotní sestra a sestra pro psychiatrii. Pracovala
v Domově pro osoby se zdravotním postižením na pozicích
všeobecná sestra, staniční sestra a vedoucí sociálně zdravotního oddělení. Později pracovala jako sociální pracovnice
v Domově se zvláštním režimem a učitelka na střední škole
sociálně právní. V současné době pracuje jako učitel na zdravotnickém lyceu, jako externí vyučující na VŠ - fakultě sociálních studií a jako pracovník lokálních systémových změn
v sociálně aktivizační službě. Lektorské činnosti se věnuje
od roku 2004 a své semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a zkušenosti z praxe či o aktuální novinky v oboru.

Simona Valášková
Simona Valášková působí jako mzdová účetní a personalistka v soukromé firmě, která se zabývá vedením účetnictví, daňovým a účetním poradenstvím pro další podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Ve své dlouholeté praxi se
setkává s různými obory činností, jak z podnikatelské, tak
i veřejné sféry. Lektorské činnosti pro veřejnost se věnuje od roku 2013. Zakázkové semináře pro jednotlivé podnikatelské subjekty a organizace pořádá již od roku 2003.
Cílem jejích seminářů je podávat přesné, aktuální a přehledné informace a odpovědi na otázky posluchačů, kteří
budou poté schopni tyto poznatky využívat ve své praxi.

JUDr. Adam Valíček
JUDr. Adam Valíček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které získal v roce 2012 titul magistra práv v oboru Právo a právní věda. Diplomovou
práci obhájil na Katedře občanského práva. Rigorózní práci
obhájil na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního
práva. Je členem Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a členem redakční rady časopisu
Ad Rem. V současné době pracuje jako právník
s všeobecnou generální praxí a věnuje se publikaci
odborných článků.

Mgr. et Mgr. Jan Vaněk
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Mgr. et Mgr. Jan Vaněk působil v Jedličkově ústavu v Liberci, poté v pedagogicko psychologické poradně v Českých Budějovicích. Dále na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a na VŠTE (Vysoké škole
technické a ekonomické) v Českých Budějovicích, kde působí dosud. Lektroskou činností se zabývá více jak 8 let.

PhDr. Helena Veličková
PhDr. Helena Veličková je absolventka Filozofické fakulty v Brně, zkoušku na PhDr. složila v r. 1983. Grafologií se zabývá intenzivně od roku 1990. Vydala publikace: Grafologie - cesta do hlubin duše (Praha,
Academia 2002, Grafologie - Nové pohledy (Computer
Media, Kralice na Hané, 2013. V současnosti připravuje knihu Zločin v písmu - s využitím hojných archivních
materiálů z trestních spisů Krajského soudu v Olomouci.

Ing. Naděžda Vitulová
Ing. Naděžda Vitulová pracuje v oblasti evidence
nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou univerzitou
a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen
komise u závěrečných obhajob diplomové práce. V současné době působí jako ředitelka Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město.

Marlena Vítková
Marlena Vítková je licenční školitelka, v ČR je jednou
ze tří licenčních lektorů. Licenci získala po absolvová-
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ní kurzů, školení a zkoušek u zakladatele České školy rychločtení® ing. D. Grubera. Trenérka paměti a členka
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Certifikát k oprávnění vést kurzy trénování paměti obdržela po úspěšném složení teoretické i praktické
zkoušky u ČSTPMJ. Osvědčení o úspěšném absolvování
Didaktiky vzdělávání dospělých v rámci personální a andragogické akademie. Vede kurzy pro studenty, zaměstnance v rámci osobního vzdělávání, seniory, veřejnost.

Ing. Jiřina Vlašicová
Ing. Jiřina Vlašicová titul získala na Vysoké škole zemědělské v Brně a následně absolvovala několik kurzů prohlubujících její dosavadní znalosti. V současné době působí na Odvolacím finančním
ředitelství jako referent oddělení majetkových daní.

Ing. Zdenka Volkánová
Ing. Zdenka Volkánová působí jako vysokoškolský pedagog
v Praze a v Brně. Semináře se vždy snaží doplňovat
o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci poskytování
poradenských služeb nabyla. Přednáškové činnosti se
věnuje od roku 2010, ať už v rámci otevřených seminářů
pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů. Je lektorkou
a konzultantkou manažerského účetnictví, podnikové
ekonomiky a managementu. Je členkou Komory
certifikovaných účetních.

Ing. Marika Voženílková
Ing. Marika Voženílková je absolventka VŠE v Praze, zaměstnanec Generálního finančního ředitelství
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jako metodik nepřímých daní. Přednáší problematiku daně z přidané hodnoty jak pro podnikatelské, tak i
neziskové subjekty. Semináře jsou vedeny s důrazem
na praktickou aplikaci zákona. Posluchačům je legislativní úprava vysvětlována na konkrétních příkladech
z praxe, jsou informováni o aktuálních metodických
stanoviscích daňové správy a rozsudcích ESD a NSS.

PhDr. Rostislav Vraník
PhDr. Rostislav Vraník působí jako psycholog. Pořádá
semináře zaměřené zejména na lepší porozumění sobě
a lidem, se kterými jsme v častém kontaktu a vzájemné interakci, vztahové problémy partnerské, mezi rodiči a dětmi
a vztahy na pracovišti, poznání, pochopení a osvojení si zákonitostí, které mají pozitivní dopad na více oblastí našeho
života. Zaměřuje se prioritně na posluchače, kteří chtějí být
v harmonii se sebou i s okolím, kteří se orientují na prevenci a zdravý životní styl, jsou motivováni rozvíjet svůj osobnostní a profesní potenciál a být úspěšní a mají potřebu
zkvalitňovat mezilidské vztahy a komunikaci s ostatními.

JUDr. Svatava Vronská
JUDr. Svatava Vronská absolvovala Právnickou fakultu UK
Praha, po absolvování pracovala v odboru legislativy a koordinace předpisů Ministertva vnitra. Na tomto ústředním
orgánu státní správy se účastnila legislativních prací mimo
jiné na zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále na legislativní praci na zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
včetně přípravy řady novelizací tohoto zákona. V současné době je stálou lektorkou Institutu veřejné správy Praha, kde přednáší právě uvedená témata a výklad k těmto
zákonům. Dále je stálou dopisovatelkou příspěvků do odborných časopisů v oblasti veřejné správy. Je to Veřejná
správa, Správní právo a Moderní obec. Rovněž přednáší
pro Jednotu právníků. Toto sdružení je zřízeno při Právnické fakultě UK Praha, kde se zájemci z řad právníků blí-
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že zajímají o problematiku jednotlivých právních úprav.

Mgr. Jana Wiesner
Mgr. Jana Wiesner absolvovala magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK Praha, dále pětiletý terapeutický výcvik Gestalt Therapy. Je držitelkou certifikátů
v rámci postgraduálního vzdělávání. Má 20 let profesní
psychologické a koučovací praxe a zkušeností s korporátním a firemním vzděláváním i s mediální a politickou sférou. Od roku 2006 je majitelkou poradenské společnosti.
Působí jako tutor manažerského vzdělávání MBA v oblasti
manažerské psychologie na European Business School,
SE a v Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. Má pedagogickou zkušenost - jako vysokoškolská pedagožka pracovala
na Univerzitě Hradec Králové a na Univerzitě Pardubice, kde
též vedla vysokoškolskou psychologickou poradnu. Působí
již 15 let jako lektorka pro oblast soft skills. Je aktivní též
v publikační oblasti, je autorkou řady odborných statí
a článků na téma psychologie a management v odborných
sbornících i domácích periodikách, je častým hostem v médiích. Je členkou Českomoravské psychologické společnosti.

Ing. Věra Zděnková
Ing. Věra Zděnková je pracovnicí centrálního úřadu.
Ve své práci se specializuje na problematiku Fondu kulturních a sociálních potřeb. Zabývá se rovněž otázkou sociálních fondů. Tato rozsáhlá problematika zaměstnaneckých benefitů se týká nejen organizačních složek státu,
příspěvkových organizací, ale i obcí, měst, škol a dalších
podnikatelských subjektů. V oblasti fondů pracuje již několik let. Semináře vždy doplňuje informacemi o novelizaci
příslušných předpisů a rovněž doplňuje příklady z praxe.

Ing. Vladimír Zdražil
Ing. Vladimír Zdražil je specialista na mezinárodní zbožové
transakce a na služby s mezinárodním prvkem.
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JUDr. Adam Zítek, Ph.D.
JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze a od roku 1996 působí jako advokát se
specializací na právní vztahy k nemovitostem. Působil
i jako vysokoškolský pedagog, soukromé právo vyučoval
na Západočeské univerzitě. Má bohaté lektorské zkušenosti, včetně působení na Ústavu práva a právní vědy
o.p.s. Je autorem monografie Dopady nového občanského
zákoníku na postavení a činnost SVJ a spoluautorem vysokoškolské učebnice Občanské právo hmotné - relativní
majetková práva a publikuje v odborných právních periodikách. Teoretickou erudici spojuje s poznatky z praxe, kde
zastával řadu manažerských pozic, naposledy jako předseda představenstva Pražská plynárenská Holding a.s.

Ing. Pavel Žák, CSc.
Ing. Pavel Žák, CSc. je absolvent Vysokého učení technického, Fakulty architektury a pozemního stavitelství v Brně.
Dlouholetá praxe v projekci, přípravě a realizaci pozemních staveb Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. Od r. 2001 se zabývá bezbariérovým řešením staveb
jako konzultant, zajišťuje přípravu nových konzultantů,
vede konzultační středisko Nároního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace (NIPI).

JUDr. Lenka Živělová
JUDr. Lenka Živělová je vedoucí právního oddělení Kraj-
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ské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně. Má dlouholetou právní praxi ve státní správě, kterou vykonává od roku 1993 doposud. V rámci přednáškové činnosti spojuje právní úpravu se zkušenostmi získanými praxí, na základě konkrétních případů následně
v obecné rovině vysvětluje přednášené téma. Přednáškové
činnosti se věnuje jak v rámci výkonu svého povolání, tak
i v rámci otevřených seminářů pro odbornou veřejnost.

Jan Živný
Jan Živný je profesí vývojář, podnikatel, odborný lektor
a konzultant v oblasti webových technologií. Podařilo se
mu vdechnout život několika zajímavým projektům, mezi
které patří platforma pro webové prezentace a online
administrativu obcí a měst v ČR - Obce na webu, platforma pro tvorbu a provoz moderních webových prezentací
s využitím netradičních způsobů propagace - Buďte ONLINE! a vznikající nezávislý publicistický portál - SNázorem.cz. Dlouhodobě se zabývá vývojem redakčních
a publikačních systémů a způsoby propagace projektů
s využitím nových technologií a trendů v prostředí internetu. Půs obí také jako lektor a konzultant pro společnosti
v České republice i v zahraničí. Zajímá ho dění na internetu a podílí se na několika projektech v oblasti nezávislé
žurnalistiky a hnutí net-neutrality za svobodný internet.

Tradice, Stabilita, Moudrost
- Vaše vzdělávací agentura -

Děkujeme za Váš čas
věnovaný katalogu lektorů.
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Vzdělávejte se s námi!
Nabídku našich seminářů naleznete
na www.tsmvyskov.cz

Realizujeme i zakázkové semináře na míru!
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O vzdělávací agentuře
Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12.
listopadu 1990. Za ta léta jsme prošli velkými změnami – změny sídla, personální
změny, ale i změny v zaměření realizovaných seminářů a rozšíření nabídky seminářů.
Došlo k podstatnému rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů pro veřejnost a zaměření
i na zakázková školení.
Náš tým pořádá semináře po celé republice – nejširší pole působnosti však máme
v Brně. Brnem ale naše působnost nekončí, školíme ve všech krajských městech
a i v místě sídla společnosti.
Náš TSM tým tvoří odborně proškolení pracovníci, kteří pro Vás akce organizačně
zajišťují. Lektoři seminářů jsou přední odborníci v dané problematice s bohatými
praktickými zkušenostmi.
Pořádáme otevřené semináře pro širokou veřejnost. Později jsme rozšířili naši nabídku i o firemní zakázková školení - tzv. školení na míru, dle požadavků Vás, našich
klientů.
Kvalita služeb, které nabízíme, vyplývá z dlouholeté zkušenosti a je podpořena systémem zabezpečení jakosti podle norem ISO 9001. Certifikát ISO 9001 jsme získali
v roce 2004 a každý rok ho úspěšně obnovujeme.
Jsme akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR, MŠMT pro DVPP a MPSV.
Realizujeme projekty spolufinancované z prostředků ESF ČR a státního rozpočtu ČR.

