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 Profily řečníků 

 

 

Ladislav Minčič, 

Hospodářské komory 

Vystudoval matematické modelování a

a kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v

univerzitě v USA, v

Během své praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v

interní aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V

Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu fi

v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a

v letech 2006-2007 stal místopředsedou představenstva.V letech 2010 

Ministerstvu financí České republi

 

Dieter Kischel, Vedoucí sektoru Škodlivé daňové praktiky, státní 

podpora a transfer pricing, GŘ pro Daně a Celní unii, Evropská 

komise 

Na GŘ pro Daně a Celní unii Evropské komise pracuje Dieter 

svého působení se věnoval problematice porušování právních předpisů a sporů v

daní. Od roku 2013 je vedoucím sektoru Škodlivé daňové politiky v

osob. Před nástupem do EK pracoval 

problematikou přímých daní EU. Dále působil také jako fiskální atašé na Stálém zastoupení 

Spolkové republiky Německo při EU.

Luděk Niedermayer, člen Speciálního výboru pro daňová 

rozhodnutí Evropského 

V roce 1991 nastoupil do Centrální banky, předchůdce České národní banky (ČNB). Vedl Odbor 

řízení rizika, poté Sekci bankovních obchodů. V roce 1996 se ve svých 29 letech stal nejmladším 

členem Bankovní rady ČNB. V roce 2000 byl jmenován viceguv

do roku 2008. Poté přešel do privá

DeloitteCentralEuropeHoldings Limited. Je členem Expertního týmu pro hospodářskou politiku 

Svazu průmyslu a dopravy. V roce 2014 byl nom

a ve volbách byl zvolen poslancem. Publikuje v odborných časopisech a pořádá přednášky.
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Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz 

Hospodářské komory České republiky 

Vystudoval matematické modelování a obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky 

kybernetiky Lomonosovy Moskevské stání univerzity, v 90. letech absolvoval stáže na Harvardově 

USA, v roce 2005 absolvoval studium MBA na Finanční akademii

Během své praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v

interní aspirant na Lomonosovově Moskevské státní univerzitě. V letech 1988 

Federálním ministerstvu financí resp. Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2003 pracoval 

Mezinárodní bance hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční bance v

2007 stal místopředsedou představenstva.V letech 2010 

Ministerstvu financí České republiky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a

Dieter Kischel, Vedoucí sektoru Škodlivé daňové praktiky, státní 

podpora a transfer pricing, GŘ pro Daně a Celní unii, Evropská 

Na GŘ pro Daně a Celní unii Evropské komise pracuje Dieter Kischel již od roku 2003. Během 

svého působení se věnoval problematice porušování právních předpisů a sporů v

daní. Od roku 2013 je vedoucím sektoru Škodlivé daňové politiky v oddělení zdanění právnických 

osob. Před nástupem do EK pracoval na Ministerstvu financí v

problematikou přímých daní EU. Dále působil také jako fiskální atašé na Stálém zastoupení 

Spolkové republiky Německo při EU. 

Luděk Niedermayer, člen Speciálního výboru pro daňová 

rozhodnutí Evropského parlamentu 

V roce 1991 nastoupil do Centrální banky, předchůdce České národní banky (ČNB). Vedl Odbor 

řízení rizika, poté Sekci bankovních obchodů. V roce 1996 se ve svých 29 letech stal nejmladším 

členem Bankovní rady ČNB. V roce 2000 byl jmenován viceguvernérem ČNB, tuto funkci zastával 

do roku 2008. Poté přešel do privátního sektoru, vede oddělení co

DeloitteCentralEuropeHoldings Limited. Je členem Expertního týmu pro hospodářskou politiku 

Svazu průmyslu a dopravy. V roce 2014 byl nominován do čela kandidátky TOP 09 do voleb do EP 

a ve volbách byl zvolen poslancem. Publikuje v odborných časopisech a pořádá přednášky.
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legislativy, práva a analýz 

obhájil disertaci na Fakultě numerické matematiky 

90. letech absolvoval stáže na Harvardově 

roce 2005 absolvoval studium MBA na Finanční akademii v Moskvě. 

Během své praxe působil jako stážista ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, později i jako 

letech 1988 - 2002 pracoval na 

nancí České republiky. Od roku 2003 pracoval 

Mezinárodní investiční bance v Moskvě, kde se 

2007 stal místopředsedou představenstva.V letech 2010 - 2014 působil na 

ky jako 1. náměstek ministra, odpovědný za daně a cla. 

Dieter Kischel, Vedoucí sektoru Škodlivé daňové praktiky, státní 

podpora a transfer pricing, GŘ pro Daně a Celní unii, Evropská 

Kischel již od roku 2003. Během 

svého působení se věnoval problematice porušování právních předpisů a sporů v oblasti přímých 

oddělení zdanění právnických 

na Ministerstvu financí v Německu, kde se zabýval 

problematikou přímých daní EU. Dále působil také jako fiskální atašé na Stálém zastoupení 

Luděk Niedermayer, člen Speciálního výboru pro daňová 

V roce 1991 nastoupil do Centrální banky, předchůdce České národní banky (ČNB). Vedl Odbor 

řízení rizika, poté Sekci bankovních obchodů. V roce 1996 se ve svých 29 letech stal nejmladším 

ernérem ČNB, tuto funkci zastával 

tního sektoru, vede oddělení consulting společnosti 

DeloitteCentralEuropeHoldings Limited. Je členem Expertního týmu pro hospodářskou politiku 

inován do čela kandidátky TOP 09 do voleb do EP 

a ve volbách byl zvolen poslancem. Publikuje v odborných časopisech a pořádá přednášky. 
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Jiří Nekovář

průmyslu a dopravy ČR pro daně a pojištění

Většinový společník a jednatel Euro

oboru ekonomika a řízení průmyslu, pracoval v různých ekonomických funkcích ve státní správě. Od 

roku 1990 působí jako soukromý podnikatel. Je daňovým poradcem

poradcem pro oblast výzkumu a vývoje. Od roku 1996 do r. 2011 byl Ing. Jiří Nekovář prezidentem 

Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem 

ConfédérationFiscaleEuropéenne a od roku 2013 vykon

ConfédérationFiscaleEuropéenne. Je předsedou dozorčí rady Nadace ČEZ a členem Akademické 

rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně. Je místopředsedou Správní rady Vysoké 

školy ekonomické v Praze a členem vědecké rady Fakulty fi

členem Poradní expertní skupiny pro otázky daňové politiky Ministerstva financí ČR. V prosinci 2010 

byl jmenován předsedou vlády členem Národní ekonomické rady vlády. A od roku 2011 je členem 

pracovní komise Legislat

jmenován ministrem financí členem Sekce pro koncepce a rozvoj účetnictví a FKSP.Pan Nekovář je 

od srpna 2013 prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem.

 

David Ondráčka, ředitel 

David Ondráčka absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po 

předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické 

filozofie na NYU v New Yorku. V TIC půso

působil ve veřejné správě. Specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a 

investic a veřejné správy a reformy veřejných politik. Působí jako expert a konzultant pro 

mezinárodní instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko. Přednáší 

související témata na českých vysokých školách (UK a MUP v Praze, MU v Brně). Mluví anglicky, 

francouzsky a polsky. V roce 2009 získal cenu Alice Gariggue Masaryk

 Milena Hrdinková, ředitelka kanceláře ministra financí ČR

Milena Hrdinková působí jako ředitelka kanceláře ministra financí České republiky.
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Jiří Nekovář, Daňový poradce, předseda Expertního týmu Svazu 

průmyslu a dopravy ČR pro daně a pojištění 

ětšinový společník a jednatel Euro-Trend, s.r.o. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, 

oboru ekonomika a řízení průmyslu, pracoval v různých ekonomických funkcích ve státní správě. Od 

roku 1990 působí jako soukromý podnikatel. Je daňovým poradcem

poradcem pro oblast výzkumu a vývoje. Od roku 1996 do r. 2011 byl Ing. Jiří Nekovář prezidentem 

Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem 

ConfédérationFiscaleEuropéenne a od roku 2013 vykon

ConfédérationFiscaleEuropéenne. Je předsedou dozorčí rady Nadace ČEZ a členem Akademické 

rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně. Je místopředsedou Správní rady Vysoké 

školy ekonomické v Praze a členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2010 je 

členem Poradní expertní skupiny pro otázky daňové politiky Ministerstva financí ČR. V prosinci 2010 

byl jmenován předsedou vlády členem Národní ekonomické rady vlády. A od roku 2011 je členem 

pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). V únoru 2012 byl 

jmenován ministrem financí členem Sekce pro koncepce a rozvoj účetnictví a FKSP.Pan Nekovář je 

od srpna 2013 prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem. 

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR

David Ondráčka absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po 

předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické 

filozofie na NYU v New Yorku. V TIC působí od roku 2001, od ledna 2008 na pozici ředitele, dříve 

působil ve veřejné správě. Specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a 

investic a veřejné správy a reformy veřejných politik. Působí jako expert a konzultant pro 

í instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko. Přednáší 

související témata na českých vysokých školách (UK a MUP v Praze, MU v Brně). Mluví anglicky, 

francouzsky a polsky. V roce 2009 získal cenu Alice Gariggue Masaryk

Milena Hrdinková, ředitelka kanceláře ministra financí ČR

Milena Hrdinková působí jako ředitelka kanceláře ministra financí České republiky.
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předseda Expertního týmu Svazu 

Trend, s.r.o. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, 

oboru ekonomika a řízení průmyslu, pracoval v různých ekonomických funkcích ve státní správě. Od 

roku 1990 působí jako soukromý podnikatel. Je daňovým poradcem, ev.č. 002 a certifikovaným 

poradcem pro oblast výzkumu a vývoje. Od roku 1996 do r. 2011 byl Ing. Jiří Nekovář prezidentem 

Komory daňových poradců České republiky. V roce 2006 byl zvolen viceprezidentem 

ConfédérationFiscaleEuropéenne a od roku 2013 vykonává funkci Prezidenta 

ConfédérationFiscaleEuropéenne. Je předsedou dozorčí rady Nadace ČEZ a členem Akademické 

rady soukromé vysoké školy Akademie STING v Brně. Je místopředsedou Správní rady Vysoké 

nancí a účetnictví VŠE. Od roku 2010 je 

členem Poradní expertní skupiny pro otázky daňové politiky Ministerstva financí ČR. V prosinci 2010 

byl jmenován předsedou vlády členem Národní ekonomické rady vlády. A od roku 2011 je členem 

ivní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). V únoru 2012 byl 

jmenován ministrem financí členem Sekce pro koncepce a rozvoj účetnictví a FKSP.Pan Nekovář je 

Transparency International ČR 

David Ondráčka absolvoval politickou ekonomii na Středoevropské univerzitě v Budapešti, po 

předchozím studiu mezinárodních vztahů na UP v Olomouci, politologie na UK v Praze a politické 

bí od roku 2001, od ledna 2008 na pozici ředitele, dříve 

působil ve veřejné správě. Specializuje se na problematiku politické korupce, veřejných zakázek a 

investic a veřejné správy a reformy veřejných politik. Působí jako expert a konzultant pro 

í instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko. Přednáší 

související témata na českých vysokých školách (UK a MUP v Praze, MU v Brně). Mluví anglicky, 

francouzsky a polsky. V roce 2009 získal cenu Alice Gariggue Masaryk. 

Milena Hrdinková, ředitelka kanceláře ministra financí ČR 

Milena Hrdinková působí jako ředitelka kanceláře ministra financí České republiky. 




