Lektor
Jméno, příjmení, titul

Ing. Pěva Čouková

Datum narození
Název, sídlo, právní forma
zaměstnavatele

Funkce
Profesní zkušenost

Nejvyšší dos. vzděl. (studijní
obor)
Jazyky
Praxe od ukončení studia
(počet let)

Praxe ve vzdělávací činnosti
(počet let)

2. 9. 1959
Oswald a.s. Bohuňovice, V Drahách 39. PSČ 783 14,
IČO 258 69 868
Společnost je zapsaná v seznamu právnických osob poskytujících
daňové poradenství
Auditorská společnost č. osvědčení 446
Vznik společnosti v roce 2000
Účetní Portál a.s. Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14
IČO 053 14 674
Společnosti poskytuje vzdělávání přes internet, vydává publikace a
poskytuje vzdělávání formou seminářů
Vznik společnosti v roce 2016 rozdělením odštěpením Oswald a.s.
předseda představenstva v obou společnostech
Daňový poradce č. osvědčení 23 (první zkoušky v ČR)
Auditor č. osvědčení 1149
host Výboru pro účetní výkaznictví KA ČR
člen Sekce účetnictví KDP ČR
člen Sekce neziskové organizace KDP ČR
člen Sekce DPH KDP ČR
zkušební komisař KDP ČR
Vysoká škola báňská Ostrava, ekonomická fakulta 1990
angličtina, ruština
1990 – 1993 – Fakultní nemocnice Olomouc,
Vedoucí odboru práce a mzdy
1994 – 1999 - OSVČ
účetnictví, daně a audit podnikatelů a veřejného sektoru (obce, příspěvkové
organizace)
2000 – dosud
- vedení účetnictví
- poskytování daňového poradenství
- poskytování auditu
- zpracování mezd
- vzdělávání
Vše zpracováváme pro podnikatele a veřejný sektor.
Vzdělávací činnost:
lektor KDP ČR pro přípravu na zkoušky daňového pro oblast účetnictví
v návaznosti na daň z příjmů právnických osob – od roku 2002
lektor 1. VOX Praha
lektor agentura BRZO pro oblast účetnictví
lektor BOVA Polygon Praha
Témata:
DPH ve vazbě na účetní příklady
Účetní závěrka pro podnikatele i veřejný sektor
České účetní standardy v návaznosti na daně a DPH
Zákon o korporacích

Oblast lektorské působnosti
v tomto vzdělávacím
programu
Odborná a publikační
činnost

Autorské publikace
Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích
Oswald a.s. 2015
Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně – Příklady
a Teorie Účetní Portál a.s. každoročně od roku 2010
Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně – Vyřešené
příklady Účetní Portál a.s. každoročně od roku 2015
Účetní a daňové dopady v kapitálové společnosti - spoluautor (vydáno
4x) Wolters Kluver
Nová společnost s ručením omezeným – spoluautor 2015 Grada
Fúze – spoluautor Linde
Účtování v cizích měnách Anag
Souhlasím se zařazením do seznamu lektorů a se zveřejněním svých osobních dat pro účely žádosti o akreditaci
uvedeného vzdělávacího programu.
…………………………………………………………
Podpis

