ŽIVOTOPIS
Petra Nováková
Profesní zkušenosti
•
2014 - dosud
samostatný advokát, od 1. 1. 2016 jako společník Nováková + Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
specializace: finanční právo a daňové řízení, oblast veřejného práva, zastupování před správními orgány a před
správními soudy, obchodní právo, trestní právo
•
2012 – 2014
samostatný advokát spolupracující s PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, od roku 2014
s PricewaterhouseCoopers Česká republika s. r. o., na pozici Of Counsel
specializace: finanční právo a daňové řízení, oblast veřejného práva, zastupování před správními orgány a před
správními soudy, členka skupiny Key Talent Group
•
2008 – 2012
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
pozice: senior konzultant, manažer
pracovní náplň: členka skupiny Tax Controversy and Dispute Resolution (specializace v oblasti soudního řízení,
správy daní, finančního právo, daní z příjmů, občanského a obchodního práva); členka skupiny Thought
Leadership (specializace na analýzu informací, interpretaci soudních rozhodnutí a návrhů nových zákonů), členka
skupiny Key Talent Group
•
2003 – 2008
Nejvyšší správní soud
pozice: asistentka předsedy senátu JUDr. Radana Malíka
pracovní náplň: přípravné úkony soudu, právní rešerše, příprava podkladů v rámci rozhodovací činnosti,
zpracování konceptů rozhodnutí
•
2006 – 2007
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra obchodního práva
pozice: odborná asistentka
pracovní náplň: pedagogická a vědecká činnost v rámci katedry spočívající zejména ve vedení seminářů
z předmětů obchodní právo I., II., III., právo obchodních společností, zpracování posudků diplomových
a bakalářských prací, hodnocení studentů
•
2001 – 2004
Poradenské centrum Trialog, občanské sdružení (nyní Triada, o.s.)
pozice: dobrovolník, právní konzultant
pracovní náplň: právní poradenství poskytované v rámci komplexní péče o klienta, lektorská činnosti v oblasti
práva pro potřeby Asociace občanských poraden, průběžná aktualizace informační databáze, podíl na přípravě
projektu „Psychosociální služby pro rodiny se specifickými potřebami“
Vzdělání
•
2010 – 2013
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií (Mgr.)
studijní obor: magisterský studijní program, obor sociální práce, sociální politika, specializace personální
management a organizační rozvoj
závěrečná práce: Firemní kritéria pro výběr nových zaměstnanců
•
2002 – 2010
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií (Bc.)
studijní obor: bakalářský studijní program, obor sociální práce, sociální politika – psychologie
závěrečná práce: Práva člověka a možnosti organizace je naplňovat
•
2002 – 2005
Masarykova univerzita, Právnická fakulta (Ph.D.)
studijní obor: studijní program teoretické právní vědy, obor finanční právo
závěrečná práce: Postavení subjektů v jednotlivých pododvětvích finančního práva
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•
2004
Masarykova univerzita, Právnická fakulta (JUDr.)
studijní obor: rigorózní řízení, obor finanční právo
závěrečná práce: Finanční právo v přezkumné činnosti Nejvyššího správního soudu
•
1997 – 2002
Masarykova univerzita, Právnická fakulta (Mgr.)
studijní obor: magisterský studijní program, obor právo
závěrečná práce: Subjekt a subjektivita ve finančním právu
Profesní zkoušky
•
2006
složení advokátních zkoušek
Pedagogická činnost
•
2006 – dosud
lektor přednášek pro Komoru daňových poradců (Daňové řízení ve světle judikatury NSS, Správní soudnictví,
Daňové spory v soudní praxi, Daňový řád), pro VOX s.r.o. (Daňová judikatura – aktuálně – volný cyklus, Daňový
řád), pro Centrum celoživotního vzdělávání právnické fakulty Masarykovy univerzity (Zákon o správě daní
a poplatků, Správní soudnictví, Daňový řád), pro ostatní (Justiční akademie, Rambousek a partneři, apod.)
•
2007 - 2014
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra práva, katedra veřejné ekonomie
pozice: externí vyučující
pracovní náplň: vedení přednášek a seminářů z předmětů obchodní právo II., občanské právo, hodnocení
studentů, zpracování učebních opor; vedení přednášek a seminářů z předmětu Správa daní, poplatků a cel
•
2011 - 2013
Vysoká škola CEVRO institut, o.p.s., katedra soukromého práva
pozice: externí vyučující
pracovní náplň: vedení přednášek a seminářů předmětů obchodní právo I., II. a III.
•
2005 - 2012
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra finančního práva a národního hospodářství
pozice: externí vyučující
pracovní náplň: kompletní zabezpečení předmětu Finanční právo v soudní praxi, vedení seminářů předmětů
obchodní právo I., II., finanční právo I.
•
2007 - 2008
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra obchodního práva
pozice: externí vyučující
pracovní náplň: vedení seminářů předmětů obchodní právo I., II.
Členství v poradních či odborných zájmových orgánech
•
2012 – dosud
členka pracovní podskupiny zabývající se korekcemi daňového řádu Expertní skupiny ke změně procesní úpravy
daňových zákonů při Ministerstvu financí
•
2006 – dosud
členka Legislativní rady vlády České republiky
•
2008 – 2015
členka pracovní skupiny na přípravu nového zákona o daních z příjmů při Ministerstvu financí
•
2008 – 2012
členka České společnosti pro evropské a srovnávací právo
•
2003 – 2008
členka Miedzynarodowego Centra Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej
i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku (Polska)
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Další
•
2013 – dosud
členka redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců České republiky
•
2010 – 2014
Nejvyšší správní soud
pozice: 1. náhradník přísedícího, senát č. 15 - kárný senát ve věcech soudních exekutorů
•
2011
pracovní stáž na Ministerstvu financí, sekce 05, odbor Daňová legislativa
pracovní náplň: participace na založení a prvním fungování odboru daňové legislativy, připomínkování zákonů
v rámci vnitřního připomínkového řízení a v rámci mezirezortu, psaní legislativních textů, účast na Koordinačních
výborech mezi MF a KDP ČR
•
2005 – 2006
členka redakce časopisu Jurisprudence
Ocenění
•
2013
Daňová hvězda pro obor správy daní pro rok 2012, členka daňové kanceláře snů pro rok 2012
Era Daňař & daňová firma roku
•
2011
Daňová hvězda pro obor správy daní pro rok 2010, členka daňové kanceláře snů pro rok 2010
Era Daňař & daňová firma roku
Přehled vybraných publikací
•
•
•

Daňový řád. Komentář. 3. vydání. Praha, C.H.Beck 2016 (spoluautorka)
Ústavní právo a daně. In: Bulletin Komory daňových poradců, rok 2015 (spoluautorka)
Mezinárodní pronájem pracovní síly – glosa k rozsudku NSS. In: Bulletin Komory daňových poradců, rok

•

Mezinárodní pronájem pracovní síly (nejenom) ve světle rozsudku Soudního dvora EU. In: Bulletin Komory

•

Několik postřehů k časovému nesouladu mezi podáním daňového přiznání, stanovením daně a vrácením
přeplatku. In: Bulletin Komory daňových poradců, rok 2014
Zásadní změny v promíjení odvodu za poručení rozpočtové kázně. In: Moderní obec, rok 2012

•

2014 (spoluautorka)
daňových poradců, rok 2014 (spoluautorka)

(spoluautorka)

•
•
•
•

Daňový řád. Komentář. 2. vydání. Praha, C.H.Beck 2011 (spoluautorka)
Co je největší daňový problém? In: Finanční management, rok 2011 (spoluautorka)
Daňový řád. Komentář. Praha, C.H.Beck 2010 (spoluautorka)
Meze důkazního břemene daňového subjektu u intrakomunitárních dodávek aneb Vykládá Nejvyšší
správní soud principy DPH skutečně v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie? In: Daně a

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co s žádostí o přeplatek? In: Ekonom, rok 2010 (spoluautorka)
Daňová kontrola ve firmě. In: Ekonom, rok 2010 (spoluautorka)
Jak se bránit berňáku. In: Ekonom, rok 2010 (spoluautorka)
Jak podat přiznání a platit daně. In: Ekonom, rok 2010 (spoluautorka)
Když dojde na soudní spory. In: Ekonom, rok 2010 (spoluautorka)
Kdopak by se berňáku bál. In: Ekonom, rok 2010 (spoluautorka)
Co finanční úřady kontrolují, aneb příklady z praxe varují. In: Ekonom, rok 2010 (spoluautorka)
Obcházení zákona ve věcech daňových. In: Právní rozhledy, rok 2008, č. 4, (spoluautorka)
K zajišťovacímu převodu práva z pohledu daně z nemovitostí. In: Právní fórum, rok 2007, č. 6

•
•

K pojmu sídlo a k pojmu bydliště v obchodně právních vztazích. In: Obchodní právo, rok 2006, č. 12
Daňová ztráta aneb Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. In: Daně a právo v praxi, rok

právo v praxi, rok 2010, č. 12 (spoluautorka)

(spoluautorka)

2006, č. 12

•

Finanční soudnictví. In: Finanční právo a finanční správa I., Brno, Masarykova univerzita, 2004,

•

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. In: Finanční právo a finanční správa II., Brno, Masarykova univerzita,

(spoluautorka)
2004 (spoluautorka)
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