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→ HR News
kdo říká, že nejsou lidé na finanční pozice, nechť 
se nám ozve

alena Spilková
Rödl & partner praha

HlaVNí úČEtNí: MiROSlaV

Zkušený hlavní účetní s plynulou angličtinou

VZděláNí
–  Vysoká škola ekonomická v praze 

pRaxE
–  Celkem 13 let
–  Hlavní účetní a regionální vedoucí financí
–  Finanční analytik 
–  Senior Controller

ZVláštNí dOVEdNOSti a SCHOpNOSti
–  krizové řízení účetnictví a reportingu
–  Zkušenosti s vedením finanční účtárny 
–  CaS + uS Gaap
–  Reporting dle iFRS, zajištění souladu vnitřních 

procesů s platnou účetní a daňovou legislativou
–  Zodpovědnost za účetnictví 19 společností ve 

skupině
–  Zkušenosti s projektovým reportingem a control-

lingem
–  analytik investičních příležitostí 
–  Měsíční a kvartální iFRS reporting za české a slo-

venské společnosti ve skupině
–  Sestavování a vyhodnocování rozpočtů 
–  Spolupráce s auditory
–  angličtina na pokročilé úrovni (Cambridge CaE, 

CEFR level C1), pasivní znalost němčiny

HlaVNí úČEtNí: kaMila

Zkušená hlavní účetní pro mezinárodní společnosti

VZděláNí
–  Manažerská akademie beroun 

pRaxE
– Celkem 17 let 
–  Hlavní účetní, vedoucí účetního oddělení 
–  Samostatná účetní 
–  účetní

ZVláštNí dOVEdNOSti a SCHOpNOSti
–  aktivní účtování
–  Zpracování účetní závěrky
–  Spolupráce s daňovými poradci a auditory
–  Znalosti v oblasti převodních cen
–  Rozúčtování nákladů na několik desítek poboček 

společnosti, které sídlí po celém světě 
–  bohaté zkušenosti s vypracováním pravidelných 

reportů pro vedení společnosti
–  komunikativní znalost angličtiny

SENiOR úČEtNí: ROMaNa

Zkušená senior finanční účetní s plynulou anglič-
tinou

VZděláNí
–  australian academy of Commerce, australia 
–  ElSiS – English language School in Sydney, aus-

tralia
–  Obchodní akademie, Vinohradská, praha 2 

pRaxE
– Celkem 16 let 
–  Senior finanční účetní 
–  účetní, fakturantka 
–  Samostatná referentka controllingu

ZVláštNí dOVEdNOSti a SCHOpNOSti
–  Vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání 

(dpH – včetně kontrolního a souhrnného hlášení, 
srážková daň) 

–  komunikace s finančním úřadem, podílení se na 
přípravě dppO a spolupráce při auditu

–  podílení se na měsíčních závěrkách a rekoncilia-
ce svěřených účtů 

–  účtování přijatých a vydaných faktur, kontrola 
a účtování služebních cest, správa zaměstnanec-
kých sald

–  účtování bankovních výpisů a vedení poklad-
ny

–  tvorba tuzemských i zahraničních platebních 
příkazů, zpracování bankovních výpisů, účtování 
drobných hotovostních vydání a tuzemských slu-
žebních cest, vystavování odběratelských smluv 
a vystavování faktur, intrastat
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–  komunikace s dodavateli, zodpovědnost za včas-
nou úhradu dodavatelských faktur 

–  Shromažďování dat pro přípravu reportů a vyho-
tovování controllingových zpráv

–  Znalost systému Sap, MS Office 
–  angličtina slovem i písmem (jazykový pobyt 

v austrálii) 

HlaVNí úČEtNí / FiNaNČNí úČEtNí: JaNa 

Zkušená účetní bez aktivní znalosti cizího jazyka

VZděláNí
–  Vysoká škola finanční a správní – obor Řízení 

podniku a podnikové finance
–  SEš Jablonec nad Nisou 

pRaxE
– Celkem 34 let 
–  Hlavní účetní 
–  Finanční účetní 
–  Mzdová a finanční účetní 

ZVláštNí dOVEdNOSti a SCHOpNOSti
–  Zpracování komplexního účetnictví pro klientské 

firmy včetně mezd, účtování majetku a daní 
–  Znalosti daňové problematiky – dpH, dppO, sil-

niční daň, daně z nemovitostí a z převodu nemo-
vitostí

–  Odpovědnost za účetní tým 
–  Spolupráce s auditory a daňovými poradci 
–  administrace účetního SW a aplikace účetních 

norem uS Gaap
–  účast na finančním reportingu pro mateřskou 

společnost 
–  Měsíční reporting finančních výsledků pro zahra-

niční mateřskou společnost 
–  účtování pokladny, zadávání platebních příkazů 

a účtování bankovních výpisů, účtování přijatých 
a vydaných faktur, cestovních náhrad

–  Znalost MS Office a účetních pC systémů 
–  pasivní znalost angličtiny, základy němčiny a ruš-

tiny 

Obsazujeme nejen manažerské pozice typu jedna-
tele, vedoucího závodu či finančního ředitele, ale 
i řadu dalších pozic, které předpokládají spolehli-
vé, pracovité a loajální spolupracovníky.
 disponujeme rozsáhlou databází s je-
dinečnou nabídkou zdrojů specialistů z různých 
oborů. Vaše nové spolupracovníky Vám vyhledáme 
nejen v České republice, ale i na Slovensku, Ma-
ďarsku či v jiných zemích.

kontakt pro další informace:

alena Spilková
podniková poradkyně
associate partner
t +420 236 163 111
E alena.spilkova@roedl.com

mailto:alena.spilkova@roedl.com 
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tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným 
informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové po-
radenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního poradenství. při 
zpracování newsletteru se společnost Rödl & partner snaží o maximální 
pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úpl-
nost informací. protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétní-
mi tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient 
požadované informace vždy ověřit poradenskou zakázkou. Rödl & partner 
nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků 
newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
 Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu 
včetně odborných informací je duševním vlastnictvím společnosti 
Rödl & partner a je chráněn autorskými právy. uživatelé mohou obsah 
newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní 
potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto 
obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už online nebo offline, vyžadují 
předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & partner. 

http://www.roedl.net/cz/cz

http://www.roedl.net/cz/cz/

