




04 PROFIL

05 ODVĚTVÍ A NAŠE SPECIALIZACE

06 NAŠE PRINCIPY

08 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

20 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

26 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY

28 AUDITORSKÉ SLUŽBY

31 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

34 NÁŠ TÝM

43 REFERENCE

44 KONTAKTUJTE NÁS 

OBSAH

 LEGAL TAX AUDIT   1

Obsah



PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
AUDITORSKÉ SLUŽBY



„Jsme moderní poradenská kancelář,
která poskytuje integrované právní
a daňové poradenství, vedení účetnictví
a auditorské služby“

Jaroslav Melzer
Zakládající partner I Advokát 
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Profil



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

Náš úspěch je založen na dlouholetých pracovních 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.

PROFIL

Profil
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Členové našeho týmu disponují nejen vynikajícími odbornými znalostmi, 
ale i znalostmi a zkušenostmi z různých hospodářských odvětví. Z transakcí  
a poradenské činnosti získali specifické znalosti o jednotlivých trzích, jejich 
vývoji, příležitostech, rizicích a o jejich účastnících.

MÁME ROZSÁHLÉ ZKUŠENOSTI V OBLASTECH:

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

ODVĚTVÍ A NAŠE SPECIALIZACE
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Odvětví a naše specializace



Naše principy

NAŠE PRINCIPY
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Jsme skutečnými partnery a poradci v rozvoji Vašeho podnikání. Posky-
tujeme odborně perfektní, kvalitní a přitom v praxi použitelná komplexní  
řešení. Naše odborné poradenství přidává hodnotu, právní a finanční  
jistotu Vašemu podnikání. Nabídka našich služeb je proto utvářena Vaši-
mi potřebami, požadavky a naší dlouhodobou odbornou zkušeností. Víme, 
že můžeme být v naší poradenské činnosti úspěšní pouze tehdy, budete-li  
ve své činnosti úspěšní i Vy, naši klienti. 

Základem naší práce jsou důvěra, individuální přístup, odbornost, podnika-
telské myšlení a otevřenost v otázce nákladů.

DŮVĚRA

Volba poradce a spolupráce s ním je v prvé řadě otázkou vzájemné důvěry.  
Na vzájemné důvěře budujeme dlouhodobé vztahy s našimi klienty.  
Naše spolupráce s Vámi je založena na osobní iniciativě každého partnera 
a člena týmu LTA, jejich vysoké motivaci a konzistentnosti při poskytování 
poradenství.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Nedisponujeme zcela záměrně složitými hierarchickými strukturami, u nás 
budete vždy vědět, kdo je v našem týmu Vaší kontaktní osobou. Vážíme  
si dlouhodobé spolupráce a partnerství s našimi klienty, při kterých se vý-
sledky naší práce pro Vás zhodnocují.



ODBORNOST A PODNIKATELSKÉ MYŠLENÍ

Poradenství na vysoké odborné, etické a obchodní úrovni je pro nás samo-
zřejmostí. K poskytování právního a daňového poradenství a auditorských 
služeb je však zapotřebí nejen vysokých odborných znalostí, ale i podni-
katelského myšlení a znalostí ekonomických a finančních souvislostí. Navr-
hujeme Vám proto nejen právně a daňově bezvadná řešení, ale i strategie  
a postupy, které budou z ekonomického a finančního hlediska pro Vás  
nejoptimálnější.

OTEVŘENOST

Důvěra mezi námi a klientem předpokládá i otevřenost a férovost v otázce 
nákladů za poskytnuté služby. Na základě našich zkušeností jsme zpravidla 
schopni dopředu odhadnout výši předpokládaného honoráře za poskytnuté 
poradenství a upozorníme Vás včas na případné riziko zvýšených nákladů.
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Naše principy



PRÁVNÍ PORADENSTVÍ



„Náš úspěch je založen na vzájemné důvěře  
s klienty, naší odbornosti, podnikatelském
myšlení a otevřenosti v otázce nákladů.“

Boris Brázdil
Partner I Advokát 
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Právní poradenství



Právní poradenství
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LTA poskytuje široké spektrum právních služeb s důrazem 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

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ



Korporátní a obchodní právo představuje nejrozsáhlejší oblast právního po-
radenství LTA. Dlouhodobě poskytujeme v oblasti korporátního a obchod-
ního práva svým klientům komplexní právní poradenství s důrazem na da-
ňové aspekty.

KORPORÁTNÍ PRÁVO

     Zakládání korporací a organizačních složek
     Corporate Governance
     Korporátní dokumentace
     Compliance
     Vztahy se členy orgánů společností
     Vztahy v podnikatelských seskupeních
     Prodej a koupě závodu
     Pacht závodu

OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PRÁVO

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

KORPORÁTNÍ A OBCHODNÍ PRÁVO
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Právní poradenství



Právní poradenství

FÚZE A AKVIZICE
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Navrhneme detailní strukturu transakce z právního i daňového hlediska. 
Provedeme její daňovou optimalizaci, připravíme a vyjednáme potřeb-
nou dokumentaci a poskytneme poradenství a podporu v průběhu celého  
projektu. 

FÚZE

     Strukturování projektu
     Přeměny obchodních společností
     Přeshraniční fúze
     Daňové dopady přeměny
     Realizace projektu přeměny

AKVIZICE

     Právní, daňová a finanční Due Diligence
     Strukturování transakce
     Realizace transakce
     Založení SPV
     Squeeze Out
     Realizace nabídek převzetí
     Management Buy-Out a Buy-in
     Poakviziční integrace cílového subjektu



Transakce v oblasti nemovitostí vyžadují kvalifikovanou právní podporu  
a detailní znalost specifik spojených s těmito transakcemi. Tým LTA se podílí 
svou činností na realizaci celé řady významných a komplexních nemovitost-
ních projektů.

NEMOVITOSTI

     Due Diligence v oblasti nemovitostí
     Legal Opinion v oblasti nemovitostí
     Prodej i koupě nemovitostí
     Uplatňování vad nemovitostí
     Pronájem nemovitostí
     Dispozice s nemovitostmi
     Podpora developerských projektů
     Financování a refinancování projektu
     Daňová optimalizace projektu
     Fondy kvalifikovaných investorů a nemovitostní fondy

STAVEBNÍ PRÁVO

     Stavební a související řízení
     Plánování a výstavba infrastruktury
     Ochrana životního prostředí, EIA
     Posuzování ekologických zátěží
     Spory ze smluv o dílo

NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO
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Právní poradenství



Právní poradenství

FINANČNÍ A BANKOVNÍ PRÁVO
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Máme zkušený tým právníků pro oblast finančního a bankovního práva  
a kapitálových trhů. Poradenství v oblasti bankovního a finančního práva 
patří mezi významné oblasti našeho poradenství.

STRUKTUROVANÉ FINANCOVÁNÍ

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



LTA má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti insol-
venčního řízení, restrukturalizace a pomoci klientům při vymáhání pohledá-
vek v rámci insolvenčního řízení.

INSOLVENCE

     Analýza a návrhy řešení pre-insolvenční situace
     Zahájení insolvenčního řízení
     Neoprávněné insolvenční návrhy
     Jednání o způsobu řešení úpadku
     Poradenství v insolvenčním řízení
     Incidenční spory
     Koupě z majetkové podstaty
     Dispozice s pohledávkami za úpadcem

RESTRUKTURALIZACE

     Reorganizace a restrukturalizace společností
     Restrukturalizace a kapitalizace pohledávek
     Přeshraniční restrukturalizace dluhu
     Likvidace společnosti
     Mimosoudní vyrovnání

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
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Právní poradenství



Právní poradenství

PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
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LTA má odborníky s bohatými zkušenostmi v oblasti pracovního práva a prá-
va sociálního zabezpečení.

     Pracovní a manažerské smlouvy
     Pracovní a organizační řády
     Vnitřní předpisy zaměstnavatele
     Ochrana osobních údajů
     Systémy odměňování
     Kvalifikační dohody
     Kolektivní vyjednávání a smlouvy
     Zaměstnávání cizinců
     Vyslání a dočasné přidělování zaměstnanců
     Ukončování pracovních poměrů
     Hromadné propouštění a restrukturalizace podniků
     Pracovněprávní spory 
     Due Diligence



Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb týkajících se 
různých oblastí hospodářské soutěže, veřejné podpory a práva veřejných 
zakázek. 

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

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

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

     Právní analýzy
     Realizace zadávacích řízení
     Poradenství uchazečům
     Příprava dokumentace
     Sporná řízení

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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Právní poradenství



Právní poradenství

SOUDNÍ, ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
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Zastupujeme klienty v celé řadě sporů jak před řádnými, tak i před rozhod-
čími soudy. Naším cílem je vždy efektivně a rychle získat pro klienty nárok,  
plnění nebo ochranu práva, které mu náleží. Dále zastupujeme klienty  
ve správních řízeních a při jednáních s orgány místní samosprávy.

     Analýza míry úspěšnosti žaloby
     Mimosoudní smír a narovnání
     Předběžná opatření
     Příprava žalob a podání
     Zastupování v řízeních 
     Stížnosti k Ústavnímu soudu České republiky
     Rozhodčí řízení 
     Výkon rozhodnutí
     Realizace zástavy v dražbě
     Poradenství v oblasti správního práva
     Zastupování klientů ve správních řízeních
     Soudní přezkum správních rozhodnutí
     Řízení před orgány samosprávy



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.

PRÁVA K NEHMOTNÝM STATKŮM
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Právní poradenství



DAŇOVÉ PORADENSTVÍ



„Naši daňoví poradci úzce spolupracují 
s advokáty a auditory; to poskytuje našim 
klientům naprostou jistotu, že jejich 
záležitost bude vždy komplexně ošetřena.“

Robert Koleňák
Partner I Daňový poradce
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Daňové poradenství



Daňové poradenství
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DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

LTA poskytuje komplexní daňové služby korporacím i fyzickým osobám.  
Klientům pravidelně zasíláme daňový monitoring. Daňové záležitosti našich 
klientů řešíme v úzké součinnosti s advokáty. Naši specialisté jsou členy od-
borných uskupení podílejících se na tvorbě výkladu sporných daňových zá-
ležitostí a přípravě novel daňových předpisů.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ POSKYTUJEME V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

     Daň z příjmů
     Sociální a zdravotní pojištění
     DPH
     Clo
     Spotřební daně
     Silniční daň
     Daň z nabytí nemovitých věcí
     Ekologické daně
     Daň z nemovitých věcí



ZAJIŠTĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ

     Registrace k daním a pojistnému
     Daňová přiznání a hlášení
     Placení daní a vrácení přeplatků

ZAMĚSTNANCI

     Vyslání zaměstnanců
     Příslušnost k sociálnímu zabezpečení
     Zdanění v jednotlivých zemích
     Zaměstnanecké benefiy
     Cestovní náhrady
     Mzdová agenda

DAŇOVÉ ANALÝZY & PLÁNOVÁNÍ

     Posouzení daňových dopadů
     Optimalizace daňového zatížení

POSKYTOVANÉ SLUŽBY ZAHRNUJÍ:
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Daňové poradenství



MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ

     Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
     Zdanění jednotlivých příjmů
     Sjednání daně stálých provozoven
     Vyloučení dvojího zdanění

PŘEVODNÍ CENY

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

TRANSAKČNÍ DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

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

Daňové poradenství
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Vedení účetnictví a mzdové agendy

DAŇOVÁ ŘÍZENÍ

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

JINÉ

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



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

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

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

REPORTING

     Dle potřeb klienta
     Dle požadavků regulačních orgánů (např. ČNB, poskytovatele dotace)

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY

Vedení účetnictví a mzdové agendy
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Vedení účetnictví a mzdové agendy

MZDOVÁ AGENDA

     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



AUDITORSKÉ SLUŽBY



„Portfolio našich služeb zahrnuje 
i mezioborové služby, jako je daňová sporná 
agenda a forenzně-právní analýzy a audity.“

Hana Daenhardtová
Partnerka I Daňová poradkyně I Auditorka
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Auditorské služby



Auditorské služby
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AUDITORSKÉ SLUŽBY

LTA poskytuje svým klientům komplexní auditorské služby. K naší specializa-
ci patří i forenzní služby a prověrky.

PROVÁDÍME ZEJMÉNA:

     Audit a prověrku řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky
     Ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích
     Ověření konsolidované závěrky
     Ověření skupinových výkazů
     Ověření konsolidovaných balíčků dle německého HGB (HB II) a IFRS
     Prověření funkčnosti informačních systémů
     Prověrky interních kontrolních systémů
     Finanční Due Diligence
     Podpora při strukturování transakcí
     Forenzní audity
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Mezinárodní spolupráce

Prostřednictvím mezinárodních sítí disponujeme profesními vazbami na ex-
perty po celém světě. Díky těmto vazbám mají naši klienti přístup k prvot-
řídnímu poradenství v zahraničí, a to v rozsahu od základní telefonické in-
formace ke svému záměru až po komplexní nabídku služeb v oblasti práva, 
daní, auditu a účetnictví.

LTA je členem níže uvedených mezinárodních sítí:

MGI Worldwide patří mezi předních 20 celosvětových sítí sdružující nezá-
vislé daňové, auditorské a účetní poradenské firmy. MGI Worldwide před-
stavuje přes 6 000 expertů ve více než 300 destinacích po celém světě. Naše 
členství dává nám příležitost poskytovat komplexní služby klientům, kteří 
potřebují poradenskou podporu v zahraničí, a umožňuje nám udržovat krok 
s globálním vývojem v oblasti našich služeb.

MGI Worldwide je sítí, která dbá na kontrolu kvality poskytovaných služeb, 
a stejně jako ostatní členové i LTA prochází pravidelnou prověrkou kvality 
služeb podle mezinárodních standardů.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE



Mezinárodní spolupráce
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The Law Firm Network byla založena v roce 1989 a za dobu své existence si 
vybudovala silné postavení mezi sítěmi nezávislých advokátních kanceláří. 
Síť pracuje na základě pevných osobních a profesních vazeb. The Law Firm 
Network má stálé členy ve více než 50 zemích a rozsáhlou síť přidružených 
firem, která pokrývá i další jurisdikce. Práce v The Law Firm Network nám 
umožňuje udržovat vysokou flexibilitu a kvalitu práce při mezinárodních 
transakcích a rozvíjet specializace našich advokátů v mezinárodních profes-
ních skupinách.

The Law Firm Network má v řadě jurisdikcí členy specializující se na oblast 
pracovního práva, na kterou se specializuje i LTA.

Lexwork International je globální síť etablovaných středně velkých advokát-
ních kanceláří. Kanceláře Lexwork International jsou zastoupeny ve všech 
významných městech napříč Evropou, Severní a Jižní Amerikou a Asií. Jako 
člen Lexwork International má LTA příležitost poskytovat klientům právní 
služby na vysoké úrovni v zahraničních jurisdikcích. Prostřednictvím Lex-
work International máme přístup k více než 2600 advokátům celosvětově, 
a to časově efektivním i ekonomickým způsobem tak, aby našim klientům 
nevznikaly zbytečné nebo nepřiměřené náklady.
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Mezinárodní spolupráce

Klienti uznávají Lexwork International jako síť vysoce kvalitních středně vel-
kých advokátních kanceláří, které na celosvětové úrovni poskytují prvotříd-
ní poradenství a jsou cenově atraktivní alternativou k velkým mezinárod-
ním právním firmám, zejména pak pro klienty, kteří preferují individuální 
přístup zkušeného poradce.

NĚMECKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ

LTA má advokáty a daňové poradce s pracovními zkušenostmi v německy 
hovořících zemích a dlouhodobé profesní vazby k Německu, Rakousku, Švý-
carsku a Lichtenštejnsku. Našim klientům zajišťujeme právní a daňové po-
radenství v těchto zemích, a to jak v českém, německém nebo anglickém 
jazyce. Současně poskytujeme podporu klientům z těchto zemí při jejich 
podnikání v České republice.

SLOVENSKO

Slovensko je silně propojeno s českým trhem. Je to dáno příbuzným jazy-
kem a společnou historií obou zemí. Obchodní strategie klienti často řeší 
pro obě země zároveň. Na Slovensku úzce spolupracujeme s kanceláří, se 
kterou máme dlouhodobý profesní vztah. Pro klienty LTA jsme na Slovensku 
realizovali řadu úspěšných obchodních případů.

 



NÁŠ TÝM
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Náš tým

Kvalita služeb závisí především na lidech, kteří je poskytují, a proto klademe 
velký důraz na výběr spolupracovníků, jejich další rozvoj a vzájemnou spo-
lupráci. Díky soustavnému vzdělávání členů týmu jsme schopni poskytovat 
naše služby na nejvyšší úrovni.

Případy, které pro naše klienty každodenně řešíme, často zasahují současně 
do několika oblastí. Při navázání spolupráce s LTA získáte osobního a stálého 
konzultanta, který se Vám bude individuálně věnovat. Na případech úzce 
spolupracujeme s poradci z ostatních oblastí, a to poskytuje klientům jisto-
tu, že jejich záležitost bude vždy komplexně ošetřena, nejenom z jednoho 
odborného hlediska. 

Komunikace v češtině, němčině a angličtině je pro nás samozřejmostí.

NÁŠ TÝM



Jaroslav Melzer
Partner / Advokát

specializace: 
korporátní a závazkové právo
bankovní právo
fúze a akvizice

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Boris Brázdil
Partner / Advokát

specializace: 
korporátní a závazkové právo
právo nemovitostí a stavební právo
kartelové právo
licenční právo

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Hana Daenhardtová
Partnerka / Auditorka a daňová poradkyně

specializace: 
ověření účetních závěrek
prověrky a speciální auditorské zakázky
finanční a daňová Due Diligence
účetní poradenství 
skupinový reporting

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Náš tým
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Robert Koleňák
Partner / Daňový poradce

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

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Petr Píša
Partner / Vedoucí účetního oddělení

specializace: 
účetní metodika
poradenství v rámci českého účetnictví a SAP
reporting

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Pavlína Beránková
Advokátka / Of Counsel

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

jazykové znalosti
čeština I angličtina I němčina

 LEGAL TAX AUDIT   37

Náš tým



Marek Demo
Advokát

specializace: 
korporátní a závazkové právo
fúze a akvizice, restrukturalizace
insolvenční právo
soudní spory a rozhodčí řízení

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Jan Najman
Advokát

specializace: 
korporátní a závazkové právo
fúze a akvizice
soudní spory

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Zdeněk Rosický
Advokát

specializace: 
korporátní a závazkové právo
fúze a akvizice
právo nemovitostí
soudní spory a rozhodčí řízení
pracovní právo

jazykové znalosti
čeština I angličtina

Náš tým
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Alice Mlýnková
Advokátka

specializace: 
pracovní právo
ochrana osobních údajů
korporátní právo
soudní spory a rozhodčí řízení

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Andrea Drhová
Advokátka

specializace: 
pracovní právo
právo duševního vlastnictví se specializací  
na ochranné známky
ochrana osobních údajů
nekalá soutěž a ochrana spotřebitele
farmaceutické právo

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Ondřej Kochman
Advokát

specializace: 
veřejné zakázky a PPP projekty
korporátní a závazkové právo
hospodářské trestní právo
soudní spory a rozhodčí řízení

jazykové znalosti
čeština I angličtina
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Soňa Audesová
Advokátka

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

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Karel Ryšavý
Advokát

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

jazykové znalosti
čeština I angličtina

Petr Benda
Daňový poradce

specializace: 
mezinárodní zdanění
daň z příjmu právnických osob

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

Náš tým
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Jiří Novák
Daňový specialista

specializace: 
daň z přidané hodnoty

jazykové znalosti
čeština I angličtina I němčina 

Klára Šrůtková
Daňová poradkyně

specializace: 
daň z příjmu fyzických osob
sociální a zdravotní pojištění

jazykové znalosti
čeština I němčina I angličtina

 LEGAL TAX AUDIT   41
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Barbora Kratochvílová
Daňová poradkyně

specializace: 
daň z příjmů právnických osob

jazykové znalosti
čeština I němčina



Hana Balonová
Vedoucí auditorského týmu

specializace: 
ověření účetních závěrek
ověření konsolidovaných účetních závěrek
finanční Due Diligence

jazykové znalosti
čeština I němčina 

Hynek Siksta
Specialista na konsolidaci

specializace: 
účetní poradenství
konsolidace účetních informací

jazykové znalosti
čeština I angličtina

Lenka Tarabová
Specialista na IFRS a controlling

specializace: 
zpracování měsíčních a ročních konsolidovaných 
závěrek
skupinový reporting dle IFSR
nastavení controlingu ve společnosti
účetní poradenství

jazykové znalosti
čeština I angličtina

Náš tým
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Reference

Tým LTA poskytoval právní poradenství při významných transakcích a pro-
jektech. 

Podrobné informace k jednotlivým oblastem naší specializace a reference 
naleznete  ve zvlášť připravených brožurách, které Vám na vyžádání rádi 
poskytneme.

REFERENCE



Anglická 140/20   I   120 00 Praha 2   I   Česká republika
T. +420 246 089 010   I   F. +420 246 089 012
recepce@LTApartners.com   I   www.LTApartners.com

LTA

Kontaktujte nás
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www.LTApartners.com


