




04

05

06

09

21

25

27

29

31

39

40





LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská
kancelář poskytující integrované právní, daňové 
a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským
i zahraničním klientům.

Náš úspěch je založen na dlouholetých procovních 
vztazích s našimi klienty, profesionálním týmu
a komplexním poradenství s osobní vazbou
k našim klientům.

Poskytujeme poradenství jak velkým a středně 
velkým korporacím, tak i menším společnostem 
a fyzickým osobám. Našim klientům poskytujeme 
služby nejen v České republice, ale prostřednictvím 
našich partnerských kanceláří zajistíme kvalifikované 
právní a daňové poradenství v ostatních zemích.



Automobilový průmysl
Bankovnictví a finance
Energetika
Komunikace a média
Maloobchod / Velkoobchod
Nemovitosti
Strojírenství a výrobní technologie
Zdravotnictví / Farmacie











LTA poskytuje široké spektrum právních služeb
s durazem na právní aspekty podnikání.

právní poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

Korporátní a obchodní právo
Fúze a akvizice
Nemovitosti a stavební právo
Finanční a bankovní právo
Insolvence a restrukturalizace
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Právo hospodářské soutěže a veřejné zakázky
Soudní, rozhodčí a správní řízení
Právo k nehmotným statkům



Compliance

Zakládání korporací a organizačních složek
Corporate Governance
Korporátní dokumentace

Vztahy se členy orgánů společností
Vztahy v podnikatelských seskupeních 
Prodej a koupě závodu
Pacht závodu

Obchodněprávní smlouvy
Všeobecné obchodní podmínky
Správa majetku a pohledávek
Právní analýzy a stanoviska
Ochrana spotřebitele







Strukturované financování
Financování vlastního kapitálu
Akviziční financování
Projektové financování
Exportní financování
Financování majetku
Restrukturalizace dluhů
Finanční a operativní leasing
Kapitálové trhy a cenné papíry
Řízení vedená u regulátora
Vzorová bankovní dokumentace
Realizace zajištění







Právní analýzy
Realizace zadávacích řízení
Poradenství uchazečům
Příprava dokumentace
Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Sporná řízení

Řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Řízení před Evropskou komisí
Soutěžní spory
Soulad s pravidly hospodářské soutěže
Notifikace fúze
Blokové výjimky
Nekalá soutěž
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práva k nehmotným statkům

LTA rozvinula praxi v oblasti práv k nehmotným statkům.  
Podáváme žaloby a zastupujeme klienty v komplexních  
případech ochrany jejich práv před porušováním,  
napodobováním, nelegálním kopírováním a nekalou soutěží.  
Případy, které řešíme, mají často mezinárodní aspekt.

Ochranné známky
Obchodní tajemství 
Patenty 
Autorská práva 
Užitné a průmyslové vzory
Audity a Due Diligence práv
Registrace
Ochrana osobních údajů
Ochrana obchodní firmy

Máme zkušenosti s poradenstvím klientům i v souvisejících  
oblastech, jako je oblast regulatoriky, ochrany osobních údajů,  
distribučních a licenčních smluv. Tyto oblasti rovněž tvoří  
významnou část našeho poradenství.



 
  

 
  

 
  

 
  









Restrukturalizace skupin
Prodeje závodů a korporací
Převody nemovitostí
Financování transakcí
Daňové Due Diligence

Poradenství v oblasti daňového řízení
Příprava podání
Zastupování při daňových kontrolách
Analýza míry úspěšnosti žaloby
Soudní přezkum daňových rozhodnutí
Zastupování v daňových řízeních 

Daňové řízení vztahů ve skupině
Metodologie stanovení převodních cen
Zpracování dokumentace k převodním cenám
Řešení sporů se správcem daně

Svěřenské fondy
Odpočet na výzkum a vývoj
Celní zařazení zboží
Závazná stanoviska finančních orgánů



 

Sestavení účetní závěrky dle českých předpisů a IFRS
Uložení dokumentů do sbírky listin
Statistická hlášení
Zastupování při kontrolách 

V členění a dle potřeb klienta
Dle požadavků regulačních orgánů (např ČNB,
poskytovatele dotace)

LTA poskytuje komplexní účetní služby korporacím
i fyzickým osobám. Účetní záležitosti našich klientů
řešíme v úzké součinnosti s daňovými poradci
i advokáty.

Zpracování mezd
Zpracování nemocenských dávek
Příprava podkladů pro platby
Příprava výplatních pásek
Vystavování potvrzení pro zaměstnance, ELDP
Roční zúčtování
Hlášení vůči institucím
Zastupování při kontrolách



       
     

       
     

       
     

       
     

    









  
  

  
  

  
  

  
  







čeština I němčina I angličtina
jazykové znalosti

specializace
daň z pridané hodnoty
daň z příjmů právnických osob
zastupování v daňových sporech
zdaňování vyslaných zaměstnanců

robert koleňák
partner, daňový poradce

čeština I němčina I angličtina
jazykové znalosti

specializace
účetní metodika a nastavení interních 
účetních procesů
poradenství v oblasti českého
účetnictví a SAP
reporting

petr píša
partner, vedoucí účetního oddělení

čeština I angličtina I němčina
jazykové znalosti

specializace
finanční a bankovní právo
insolvence a restrukturalizace
korporátní a závazkové právo
právo nemovitostí a stavební právo
řešení sporů

pavlína beránková
advokátka, of counsel







petr benda
daňový poradce

 mezinárodní zdanění
daň z příjmů právnických osob

specializace

čeština I němčina I angličtina
jazykové znalosti

specializace
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
imigrační právo 
ochrana osobních údajů
právní vztahy mezi společnostmi a managementem
korporátní a závazkové právo

čeština I němčina I angličtina
jazykové znalosti

soňa audesová
advokátka

čeština I angličtina
jazykové znalosti

specializace
korporátní a závazkové právo
insolvenční právo
energetické právo
právo duševního vlastnictví

karel ryšavý 
advokátní koncipient



martina vaňáčová 
daňová poradkyně

specializace
daň z příjmu právnických osob

čeština I němčina
jazykové znalosti

jiří novák 
daňový poradce

specializace
daň z přidané hodnoty

čeština I němčina I angličtina
jazykové znalosti

klára šrůtková
daňová poradkyně

specializace
daň z přijmů fyzických osob
sociální a zdravotní pojištění

čeština I němčina I angličtina
jazykové znalosti



hana balonová
vedoucí auditorského týmu

specializace
ověření účetních závěrek
ověření konsolidovaných účetních závěrek
finanční Due Diligence

václav olšanský
daňový poradce

specializace
daň z přidané hodnoty

čeština 
jazykové znalosti

čeština I angličtina
jazykové znalosti

hynek siksta
specialista na konsolidaci

specializace
účetní poradenství
konsolidace účetních informací 

čeština I němčina 
jazykové znalosti
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