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PORADCE PODNIKATELE 
VYDAVATELSKÝ A VZDĚLÁVACÍ DŮM 
 
Představení společnosti 
 
Jako společnost Poradce podnikatele, spol. s r. o. pomáháme našim klientům s ekonomickými 

a právními otázkami téměř 30 let. Jsme partnerskou společností slovenského Poradca podnika-

teľa, spol. s r. o. Naším cílem na českém trhu je srozumitelně a kvalitně vysvětlovat, vzdělávat, 

školit a informovat širokou veřejnost, oborníky i laiky. Propojujeme teorii s praxí. Jsme dobrými 

rádci – poradci podnikatelů. 

 

SEGMENTY NAŠÍ ČINNOSTI  
 

ONLINE SYSTÉM – DANĚ PRO LIDI 
 
Přinášíme jedinečný odborný online systém Daneprolidi.cz pro daně a účetnictví, jenž 

kromě poradenských služeb nabízí i aktuální články, videoškolení a užitečné ná-

stroje. Pomáhá propojovat teorii s praxí. Vhodný pro malé i velké firmy, též pro jed-

notlivce. pro účetní, podnikatele, auditory, daňové poradce a plátce DPH. Je do-

stupný online kdekoliv a kdykoliv na libovolném zařízení. 

 

 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Naší partnerskou společností je NOTIA Vzdělávání, jež pořádá semináře pro účetní, 

podnikatele, plátce DPH, daňové poradce, auditory, tedy pro všechny, kteří potřebují 

kvalitní a včasné informace o novinkách v daních a účetnictví. Sídlí v Praze na krásného 

Novotného Lávce u Karlova Mostu. Pořádá mimo jiné odborná školení o aktuálních té-

matech nebo taková, která se přímo týkají předmětu Vaší podnikatelské činnosti. Školí 

In-house i Out-house.  

 

 

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ 
 
Máme kontakty, budujeme kontakty. Rádi navazujeme spolupráce. Naše produkty ve 

dvou generacích odebírá 250 000 zákazníků společně v Česku i na Slovensku. Spolu-

pracujeme vždy s nejlepšími školícími experty z praxe a držíme krok s vývojem na trhu.  

 

 

PODPORUJEME A ZLEPŠUJEME SVĚT OKOLO NÁS 

Investujeme do lidí, podporujeme dobré věci. Poradce podnikatele i Poradca podnika-

teľa více jak 20 let podporují aktivně děti a pěstounské rodiny, sportovní aktivity mlá-

deže a dospělých, žáky, studenty i umění. Přinášíme program Poradce do škol pro 

střední školy ekonomického zaměření. Chceme zlepšit svět okolo nás, sami se stát 

lepšími, přinést radost a štěstí jiným.  
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PORADCE PODNIKATELE 

ODBORNÝ ONLINE SYSTÉM DANĚ PRO LIDI 
 
 
Aktuálně na český trh přinášíme jedinečný online produkt: DANEPROLIDI.CZ - odborný systém pro 

daně a účetnictví, který nabízí spolehlivé a aktuální informace na jednom místě, dostupné 24 ho-

din denně kdekoliv na světě. 

 

Součástí systému jsou užitečné funkce, které výrazně urychlí a zjednoduší Vaši práci: 

• Odborná literatura, články, příklady z praxe a e-booky  

• Daňová pohotovost – ověřte svá řešení prostřednictvím telefonu, chatu, e-mailu nebo 

online rozhovoru  

• Videoškolení  

• Editovatelné formuláře 

• Kalendář podnikatele, zápisy koordinačního výboru, rejstříky  

• Intuitivní funkce Moje DPL, s níž si vytváříte vlastní poznámky k obsahu webu  

 

 

Oblíbeným prvkem našeho online systému je také Daňová pohotovost, jež pomáhá ověřit správ-

nost Vašich řešení prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu a formou online rozhovoru.  

 

Užitečné služby a funkce můžete otestovat i v 7denní zkušební verzi.  

 

Díky jeho zpracování do webové stránky s ním můžete pracovat kdykoliv odkudkoliv, a to 24 hodin 

denně. Žádné zdlouhavé nesrozumitelné instalace programů Vás s Daněmi pro lidi nečekají.  

 

Partnerské projekty: Zakonyprolidi.cz – všechny předpisy Sbírky zákonů ČR od roku 1945 v aktuál-

ním konsolidovaném znění, jedná se o projekt naší partnerské společnosti AION). Danovecen-

trum.sk – odborný systém pro dane a účetnictví na Slovensku 

 

REFLEKTUJEME NOVINKY NA FACEBOOKU 

Práce naší redakce a autorského zázemí je denně aktuálně reflektována na Facebooku. Sledováním nás 

na FB budete upozorněni na novely, změny v zákonech, semináře a také se můžete zapojovat do na-

šich soutěží 

https://zakonyprolidi.cz/
https://zakonyprolidi.cz/
http://www.aion.cz/
http://www.aion.cz/
http://www.danovecentrum.sk/
http://www.danovecentrum.sk/
http://www.danovecentrum.sk/
http://www.danovecentrum.sk/
https://www.facebook.com/daneprolidi/
http://intro.daneprolidi.cz/


5 
 

NÁŠ PARTNER NOTIA VZDĚLÁVÁNÍ  

 

 
 

 
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Komplexně zastřešujeme všechna školení, 

konference a ostatní vzdělávací aktivity. Nabí-

zíme několik forem odborného vzdělávání se 

zaměřením na nejžádanější témata v souvis-

losti neustále se měnící legislativou.  

 

Vybíráme z ověřených lektorů a odborníků 

v dané oblasti, se kterými spolupracujeme. 

  

 

„Vzděláváme zážitkem – zákazník si více 
pamatuje a je okouzlen.“ 

 

ORGANIZUJEME 
 

• Školení 

• Konference 

• Webináře 

• Videoškolení 

• In-house školení 

• E-learning (na míru) 

 
 
 

IN-HOUSE VS. OUT-HOUSE 
 
Školíme přímo ve Vaší firmě, ale rádi zajis-

tíme také vlastní školicí prostory.  

 
 
 

ŠKOLENÍM TO NEKONČÍ 
 
Pro každého účastníka vzdělávání máme při-

praveno hned několik výhod, které může vy-

užívat i po skončení školení.  

 

Bonusové materiály 
 
Kompletní školicí materiály jsou v ceně. 

 

Praktickou pomůckou Vám bude zajištění 

1měsíčního vstupu do online systému Daně 

pro lidi, jehož součástí budete mít bezplatné 

poradenství – telefonické i chatové.  

 

Garantujeme, že 30 dnů po ukončení školení 

budete mít nárok na poradenství s lektorem.  

 

Dokážeme zajistit videozáznam Vašeho ško-

lení.  
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ODBORNÁ ŠKOLENÍ 
DLE LEKTORŮ A TÉMAT  
 
• Dagmar Balvínová: Účetnictví 

• Dana Blažková: Personalistika a mzdy 

• RNDr. Ivan Brychta: Účetnictví, Nemovitosti,  

Majetek, Personalistika a mzdy 

• Ing. Jiří Černý: Neziskové subjekty 

• Ing. Jana Čížková: Daně 

• JUDr. Svatopluk Galočík: Daně, Doprava 

• Ing. Marie Hajšmanová 

• Olga Holubová: Daně, Neziskové subjekty 

• Ing. Daniel Horad: Účetnictví,  

Finanční management, Daně, Účetní standardy 

• Ing. Jiří Jindrák: Účetnictví, Leasing, Daně 

• JUDr. Lucie Josková: Účetnictví, Finančí  

management,právo, Fúze 

• Ing. Rostislav Kuneš: Danbě, Audit 

• Ing. Miroslava Nebuželská: Neziskové subjekty 

• Ivana Palečková: Účetnictví, Manažerské doved-

nosti, Majetek, Daně 

• JUDr. Ing. Lukáš Pěsna: Daně, Finanční  

management, Právo, Fúze 

• Ing. Ivana Pilařová: Účetnictví, Daně 

• Ing. Ivana Rindová: Účetnictví, Personalistika  

a mzdy 

• Jana Rosůlková: Účetnictví, Personalistika a mzdy 

• Ing. Markéta Schück: Účetnictví, Finanční  

management, Majetek, Audit 

• Ing. Jan Soška LL.M.: Finanční management, Leasing, 

Daně 

• Ing. Ilona Součková: Majetek, Daně 

• Ing. Michaela Strnadová: Nemovitosti, Účetnictví, 

Daně 

• Ing. Eva Šedinová: Účetnictví 

• Ing. Alice Šrámková: Účetnictví 

• Ing. Marika Voženílková: Účetnictví, Daně, Nezis-

kové subjekty 

• Mgr. Magdalena Vyškovská: Personalistika a mzdy, 

Daně 

• Ing. Václav Zíka: Daně 

 
 

 
 

IN-HOUSE ŠKOLENÍ 
 
Zabezpečujeme zaměstnancům školení přímo 

ve firmě. Nabízíme komplexní řešení: od vý-

běru lektora, konkrétního tématu školení, přes 

přípravu a kompletaci materiálů, technického 

zabezpečení až po videozáznam ze školení, zá-

leží jen na Vašem přání.  

 

Pokud máte zájem o In-House školení, vyberte 

si z oblíbených témat našich zákazníků nebo 

dejte vědět v čem potřebujete přeškolit.  

 

„Obsah školení Vám sestavíme na míru.“ 
 
 

ŠKOLENÍM TO NEKONČÍ 
 
Po absolvování školení Vám zůstávají materi-

ály, 30denní možné kontaktování lektora pro 

upřesnění informací, bonusový 3měsíční pří-

stup do online systému Daně pro lidi zdarma  

a případně i videozáznam semináře.  

 

Proč právě naše vzdělávání? 

 
Zkušenosti s odborným 

vzděláváním 

 

 
Špičkoví lektoři  

s dlouholetou praxí 

 

 
Kurzy zaměřené  

na aktuální top témata 

 

 
Praktické příklady uplatni-

telné v praxi 
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MGR. JURAJ MÁLIK 
 

PODNĚCUJÍCÍ ELEMENT ČINNOSTI  

PORADCE PODNIKATELE  
 
 

 

 

Juraj Málik – spoluzakladatel a majitel firmy v ČR i SR.  

 

Úspěšný podnikatel, vizionář, sportovec, mecenáš umění, podporovatel sportu, umění  

a studentů. 

 

Neúnavný, inspirativní a velmi aktivní člověk. Autor mnoha knih a tvůrce manažerského 

diáře s originálním principem Ruka.  

 

Pod jeho záštitou navazujeme na úspěšnou tradici slovenského vzdělávacího domu Po-

radca podnikateľa, spol. s r.o. se sídlem v Žilině. Spustili jsme online systém Daně pro lidi 

a kreativně rozvíjíme jeho vizi – být rádci podnikatelům. Aktivně budujeme značku českého 

Poradce podnikatele a rozvíjíme aktivně jeho segment odborného vzdělávání.  

 

NAŠE A PARTNERSKÉ PROJEKTY:  

 

 

 

 

                                                           www.pp.sk 

http://WWW.PP.SK
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PORADCE PRO ŠKOLY 
 
PROGRAM PRAKTICKÉHO VZDĚLÁ-
VÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

 
Naše společnost podporuje vzdělávání  
a školy, a protože je majitel naší firmy také 
původním povoláním učitel, chceme při-
spět ke zlepšení výuky na středních ško-
lách a podpořit praktické vzdělávání.  
 
 
PRO JAKÉ ŠKOLY JE PROGRAM URČEN? 
 
PP Poradce pro školy je program propojení te-
orie s praxí a je určený středním školám se za-
měřením na ekonomiku, obchod, podnikání, 
daně a účetnictví.  

 
CO ZÍSKÁTE? 
 
V praxi to znamená, že škola může za velmi vý-
hodných podmínek získat pro studijní účely pří-
stup k odbornému online systému Danepro-
lidi.cz a využívat tak všechny jeho informace, 
služby a funkce přímo na vyučovacích hodi-
nách.  
 

- Žáci se mohou naučit pracovat s tímto odbor-
ným online systémem v konkrétních praktic-
kých situacích, čímž si zvýší svoji kvalifikaci  
a šanci na uplatnění v zaměstnání. 

 
- Učitelům zjednoduší přípravu na vyučování.  

V případě, že škola projeví zájem, rádi ji zapo-
jíme do programu.  

 

 

BEZPLATNÁ ZAŠKOLENÍ PEDAGOGŮ 
 
Pedagogy bezplatně zaškolíme a během roku 
se na nás mohou průběžně obracet se svými 
dotazy. 
 
Školení probíhají v krásném hotelu Abso-
lutum, Praha 7 – Holešovice. 

 

DANĚ PRO LIDI ZDARMA 

 

V rámci online řešení přinášíme Danepro-

lidi.cz – odborný systém pro daně a účetnic-

tví, který nabízí spolehlivé a aktuální odborné 

informace na jednom místě, dostupné 24 

hodin denně kdekoliv a kdykoliv, z jakéhoko-

liv zařízení, užitečné funkce a služby, které 

výrazně urychlují a zjednodušují práci. 

 
Těšíme se, že PP Poradce pro školy je živým 
programem a již pomáhá i desítkám sloven-
ských škol  

 

 
 

 

Věříme, že pomůže i Vám, přinese hlubší propojení s firmami a reálným životem,  

zkvalitní výuku a zlepší uplatnění žáků na trhu práce. 

 

 

 
 

 

https://www.daneprolidi.cz/clanek-z-titulky/pro-skoly.htm
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Hodnoty společnosti 

11+1  

 

1. Nadchneme, okouzlíme a udržíme si zákazníka kvalitou produktů, služeb  

a komunikace – jedinečností. 

2. Máme radost z nových nápadů a řešení, nešetříme pochvalou. 

3. Dáváme příležitost talentům – zapojujeme je do projektů. 

4. Jsme týmoví, soutěživí a zároveň přejícní. 

5. Vzděláváme zážitkem – zákazník si více pamatuje a je okouzlený. 

6. Nepřebíráme otrocky zvyky, ale neustále vše vylepšujeme a zjednodušujeme. 

7. Máme čísla v hlavě, tak můžeme ovlivnit výsledek. 

8. Rosteme jako sněhová koule – odvážně, skrze osobnosti, produkty, služby  

a partnerství. 

9. Neustále se učíme, jedině tak můžeme být nejlepší. 

10. Jsme značka, jsme na to patřičně hrdí, zároveň zůstáváme pokorní. 

11. Neúspěch nás posílí k nejlepšímu řešení – proč zoufat. 

+1 Obohacujeme svůj život o hru, toužíme, umíme vítězit a oslavovat. 
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KONTAKTY 

 

VYDAVATELSKÝ A VZDĚLÁVACÍ DŮM 

PORADCE PODNIKATELE, SPOL. S R.O. 

 Jablonského 639/4, Praha 7 – Holešovice, 170 00 

IČO: 49678876 

 

 

MIROSLAV RŮŽIČKA, DIS. 

BRAND MANAŽER A MANAŽER PROJEKTU PORADCE DO ŠKOL 

+420 737 518 210 

ruzicka@pp.cz 

 

ILONA ČERNÁ 

OBCHODNÍ ŘEDITELKA 

+420 730 874 130 

cerna@pp.cz 

 

 
DANĚ PRO LIDI | SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM, OBJEDNÁVKY A PRODEJ 

+420 591 146 222 

 

 

 

 

 

OTÝLIE JUŘIČKOVÁ 

MANAŽERKA NOTIA VZDĚLÁVÁNÍ 

+420 602 245 664 

jurickova@notiavzdelavani.cz 

 

  

 

 

 
WWW.PP.CZ 

WWW.DANEPROLIDI.CZ 

TVOŘÍME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ – VZDĚLÁVÁME – DÁVÁME ŠTĚSTÍ 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-7-jablonskeho-6394-psc-170-00
mailto:jezek@pp.cz

