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Ing. Veronika Solilová, Ph.D.

Veronika Solilová vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy uni-
verzity v  Brně, kde získala i  titul Ph.D.  Od  března 2010 působí jako akademický 
pracovník na Ústavu účetnictví a daní Mendelovy univerzity v Brně. Ve své vědec-
ko-výzkumné činnosti se zaměřuje na  problematiku mezinárodního zdanění, ev-
ropského daňového práva, na harmonizační a koordinační procesy proti daňovým 
únikům a agresivnímu daňovému plánování, na převodní ceny, C(C)CTB, zdanění 
fi nančních transakcí a evropský rozpočet. Byla členem či řešitelem několika význam-
ných vědeckých projektů řešících problematiku C(C)CTB, převodních cen z pohle-
du SMEs, férového zdanění H2020 či současného projektu o férovém korporátním 
zdanění. Od roku 2011 je konzultantem pro převodní ceny u společnosti Proxy, a.s. 
Pravidelně publikuje v odborném tisku a přednáší. 

p rof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Danuše Nerudová působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity 
v Brně jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní. Dlouhodobě se věnuje otázkám da-
ňové politiky v  Evropské unii a  mezinárodnímu zdanění, na  dané téma přednáší 
a pravidelně publikuje v České republice a v zahraničí. Výsledky výzkumu v oblasti 
společného konsolidovaného základu daně a problematiky udržitelnosti daňových 
systémů byly převzaty do závěrečné zprávy High Level Group on Own Resources, 
vedené Mariem Montim, a dále byly přednášeny pro nezávislou komisi OSN pro 
globální reformu korporátního zdaňování. Je taktéž spoluautorkou studií v oblasti 
korporátního zdaňování a  daňových úniků pro Evropský parlament a  Evropskou 
komisi.

Ing. Martin Kalata

Martin Kalata se dlouhodobě se zaměřuje na oblast převodních cen a daní. Je ab-
solventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na zdanění a daňovou 
politiku. Následně se stal studentem doktorandského studia ve Velké Británii, ve kte-
rém pokračuje na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pod 
vedením prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D., se zaměřením na problematiku trans-
ferových cen. Od roku 2015 pracoval ve  společnosti KPMG, převážně v oddělení 
převodních cen a částečně také v DPH a R&D oddělení. V současné době působí 
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na  pozici senior konzultanta pro převodní ceny ve  společnosti Deloitte Advisory 
s.r.o. a zároveň je externím konzultantem pro oblast převodních cen švédské me-
zinárodní strojírenské společnosti. Při přednáškové činnosti se pravidelně věnuje 
oblasti převodních cen. 

doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.

Karel Brychta je absolventem bakalářského studijního oboru Daňové poradenství, 
magisterského studijního oboru Podnikové fi nance a obchod a doktorského studij-
ního oboru Řízení a ekonomika podniku – uvedená studia absolvoval na Fakultě 
podnikatelské VUT v Brně. Je rovněž absolventem Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity, jmenovitě studijního oboru Právo. Od roku 2006, kdy se začal intenziv-
ně zabývat daňovou problematikou, působí jako akademický pracovník na Ústavu 
fi nancí Fakulty podnikatelské VUT v Brně. V  letech 2005 až 2013 rovněž působil 
na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V dubnu 
2015 obhájil svou interdisciplinární habilitační práci, zaměřenou na problematiku 
mezinárodního zdaňování příjmů z licenčních poplatků v ČR. Ve své vědecko-vý-
zkumné činnosti se zabývá vybranými aspekty mezinárodního zdaňování příjmů, 
komparací daňového práva, vývojem daňové právní úpravy a vybranými instituty 
daňového práva v refl exi judikatury správních soudů. 

Ing. Štěpánka Kopecká

Štěpánka Kopecká vystudovala Fakultu fi nancí a účetnictví na Vysoké škole eko-
nomické v Praze, kde získala i titul Ing. v oboru účetnictví a fi nanční řízení podni-
ku. Od roku 2001 působila ve znaleckém ústavu jako asistent znalce, v roce 2014 
byla jmenována znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní 
specializací oceňování podniků a nehmotného majetku. V roce 2016 pak rozšířila 
specializaci na způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi 
spojenými osobami (transferové ceny). Ve společnosti Moore Stephens ZNALEX, 
s.r.o. znalecký ústav a Moore Stephens s.r.o. se systematicky věnuje jak problema-
tice oceňování, tak problematice převodních cen, což jsou oblasti, které spolu úzce 
souvisejí a vzájemně se prolínají.
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