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Milena Drábová
Ing. Milena Drábová, rozená Zůnová, je daňovou poradkyní a člen-
kou odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR.
Daňovým poradenstvím se zabývá od roku 1999, kdy ukončila 
studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a začala pracovat 
v daňovém oddělení pražské pobočky KPMG. Zde se v průběhu 
svého pětiletého působení specializovala zejména na oblast DPH. 
Dalších devět let pracovala jako DPH expert v dalších dvou vel-

kých poradenských kancelářích. V současné době se ve své specializaci více zaměřuje 
nejen na oblast DPH, ale i na daň z příjmů právnických osob. Vedle své vlastní praxe, 
www.tax-online.cz, působí i v daňově poradenské kanceláři Brantl & Partners, s. r.o., 
a přednáší na seminářích věnovaných problematice DPH.
Během své dlouholeté publikační činnosti je autorkou desítek odborných článků k pro-
blematice DPH.

Olga Holubová
Olga Holubová je daňovou poradkyní od roku 1993. Její speciali- 
zací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáško-
vou a publikační činnost. Je členkou odborné sekce DPH Komory  
daňových poradců ČR.
Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo tři její odborné publika-
ce DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, 
DPH – výklad vybraných pojmů a Osvobození od DPH – vybrané 

případy. Daňové poradenství poskytuje jen velmi omezeně. Její klíčovou činností je 
metodika a lektorování veřejných i soukromých seminářů, www.olgaholubova.cz.
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.

Milan Tomíček
Mgr. Milan Tomíček se na komplexní poradenství v oblasti DPH, 
cel a spotřebních daní v České republice specializuje od roku 1998. 
Jeho profesionální aktivity zahrnují DPH plánování pro výrobní 
a obchodní podniky, společnosti v oblasti maloobchodu a rovněž 
celní poradenství pro průmyslové podniky, má dlouholeté zkušenos-
ti s přeshraničními transakcemi v oblasti zboží a služeb. 
V letech 2000 až 2005 působil jako vedoucí oddělení nepřímých daní 

v pražské pobočce společnosti KPMG. Předtím pracoval sedm let v pražské kanceláři 
společnosti Deloitte & Touche. Během svého působení u těchto společností absolvoval 
dlouhodobé stáže v jejich zahraničních pobočkách. V současnosti je daňovým partnerem 
ve společnosti STANĚK, TOMÍČEK & Partners, s.r.o., www.stanek-tomicek.com.
Je členem odborné sekce DPH Komory daňových poradců České republiky a Internati-
onal Fiscal Association. Profiluje se jako uznávaný autor odborných článků a publika-
cí na téma DPH a spotřebních daní. Mimo jiné je též korespondentem za Českou re-
publiku pro odborný časopis International VAT Monitor a přispívá do dalších publikací 
IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation). Rovněž se účastní legislativního 
procesu v oblasti DPH, působí jako lektor na seminářích pro odbornou veřejnost.


