
Životopis 
 

Dagmar Šoupalová 
Narozena 12.6.1975 

Tel.: +420 730 704 030 
dasa@soupal.cz   Můj profil 

Adresa: Šafránová 2238/12, Praha 10 – Záběhlice, 10600 
http://www.soupal.cz/ucetnictvi  

 
 

PRAXE 
 
Od 2019/6:  Daňový poradce č. 5489 

• úspěšné složení zkoušky na daňového poradce 
 
Od 2012: OSVČ – vedení účetnictví a daňové evidence, mzdová agenda 

• komplexní vedení podvojného účetnictví pro s.r.o. v účetním software POHODA 
• zpracování daňových přiznání k DPH a k dani z příjmů  
• měsíční a roční účetní závěrky  
• zastupování na úřadech dle přání klienta 
• vedení mzdové agendy, výpočet mezd, podávání přehledů pro sociální a zdravotní pojištění, 

zpracování ročního zúčtování daně 
• analýzy a další související služby dle přání klienta. 

 
2009 –2011: NET4GAS, s.r.o. 
    Oddělení účetní metodiky a reportingu  

• Reporting pro mateřskou společnost RWE AG – čtvrtletní konsolidace 
• Metodická podpora pro účetní oddělení – české a mezinárodní účetní standardy (IFRS), SAP 
• Komunikace s oddělením konsolidace v mateřské společnosti RWE AG 
• Komunikace s externími auditory 
• Zodpovědnost za komunikaci s IT oddělením a s externími konzultanty zajišťující podporu systému 

SAP za účetní oddělení 
 
2008 –2009:   Pro Langhans, o.s. 
    Ekonomicko-administrativní a účetní práce 

• Příprava žádostí o granty a následné vyúčtování grantů 
• Příprava podkladů pro externí účetní a mzdovou účetní 
• Úhrada faktur a vedení pokladny 
• Spolupráce s auditorem 

 
2006 –2008:  Rodičovská dovolená 
 
2002 –2006:    TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, A.S.  
    Účetní metodik 

• Metodická podpora účetního oddělení 
• Vytváření metodický postupů pro účetnictví 
• Navrhování procesů při zavádění nových služeb, zodpovědnost za koordinaci s ostatními odděleními 
• Zpracovávání složitých závěrkových operací 
• Komunikace s externími auditory 
• Zodpovědnost za komunikaci s IT oddělením a s externími konzultanty zajišťující podporu systému 

SAP za účetní oddělení 
• Nastavování (customizace) vybraných operací v systému SAP, modul FI 
• Vypracovávání pracovních postupů pro účetní oddělení pro účtovaní složitých nových účetních 

operací v systému SAP  
• Práce v projektovém týmu při upgrade systému SAP 
• Práce v projektovém týmu při zavádění nových účetních a daňových postupů souvisejících se 

vstupem ČR do EU do systému SAP 
• Spolupráce ve všech projektech, které ovlivňují nastavení systému SAP, modul FI 



 
1999 –2002 Peugeot ČR, s.r.o 
    Účetní  

• Práce v projektovém týmu při přechodu z účetního software SUN na systém SAP 
• Zodpovědnost za skladové účetnictví  
• Zodpovědnost za automatické procesy mezi účetním softwarem (SAP, SUN) a ostatními databázemi 
• Měsíční analýzy marží za nové vozy a náhradní díly  
• Měsíční reporty pro koncern Automobile Peugeot 
• Tvorba reportů pro controllingové oddělení 
• Komunikace s celním úřadem a celním deklarantem 
• Zodpovědnost za částečně automatické účtování bankovních výpisů 

 
 
PRAXE V PRŮBĚHU STUDIA 

• Accounting Shine s.r.o.; účetní ; 5-6/1998 
• SGS Czech Republic s.r.o.; účetní; 2/1996-6/1998 
• Pepsi-Cola ČR s.r.o.; fakturantka; 3-6/1995 

 
VZDĚLÁNÍ   
 
1993 –1999 Vysoká škola ekonomická v Praze, inženýrské studium – Fakulta    
 financí a účetnictví 
    Ing. specializace Finance, Bc. specializace Daně a finanční kontrola  
 
1989 –1993 GYMNÁZIUM v Týně nad Vltavou 

Všeobecné zaměření, zakončené maturitní zkouškou z matematiky,  fyziky, českého jazyka, 
ruského jazyka 

 
OSTATNÍ 
    Anglický jazyk – plynule, základní státní jazyková zkouška 

 
Práce na PC 

• MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)  
• SAP – výborná uživatelská znalost modulu FI, dobrá uživatelská znalost modulu 

MM, CO, TR  
• Účetní software POHODA  
• Účetní software Money S3 
• Účetní software Helios 
 

Řidičské oprávnění skupiny B 
 

Reference:  Ing. Martina Březinová, konzultant, Egon Zehnder 
 
  Ing. Pavlína Kouřilová, Člen představenstva, CFO, Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 


