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Mazars,
alternativa
v auditorských,
účetních,
daňových
a poradenských
službách
v České
republice.

Společnost Mazars, mezinárodní, integrovaná a nezávislá
organizace, nabízí ucelenou škálu profesionálních služeb,
zahrnující audit, účetnictví, daňové a poradenské služby
včetně znaleckého ústavu, pro klienty z různých sektorů,
odvětví a oborů. Mazars dosáhl v České republice od roku
1993 významného růstu a v současné době patří mezi 10
nejvýznamnějších poradenských společností v České
republice.
Mazars rozumí specifickým problémům středních a
malých společností: naše mezinárodní organizace je díky
kombinaci rozumné velikosti s odborností v daném sektoru
schopna nejlépe vyhovovat vašim specifickým lokálním
potřebám. Zaměřujeme se na poskytování služeb v
dokonalé technické kvalitě, a také cítíme osobní
odpovědnost navázat a udržet dlouhodobě kvalitní
partnerské vztahy se všemi našimi klienty nad vlastní
rámec smlouvy.
Naším principem je udržet společnost tak velkou, aby
zajistila dostatečnou kapacitu všech zdrojů pro poskytování
poradenství ve vysoké odborné kvalitě bez ohledu na
velikost našich klientů a rozsah jejich zakázek, zároveň
však dokážeme osobně pečovat o portfolio našich klientů
a intenzivně pracovat pro zdar jejich podnikání.
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 Komplexní přístup: naši odborníci disponují rozsáhlými

znalostmi ve všech oblastech týkajících se zdanění
fyzických osob, sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění, včetně mezinárodních aspektů. Kromě
poskytnutí požadovaných služeb jsme schopni, díky
kvalitě výsledných výstupů, přinést vaší společnosti
jasně identifikovatelnou přidanou hodnotu. Naším cílem
je aktivní podpora strategického rozvoje vašeho
podnikání, a to jak na lokální, tak i na mezinárodní
úrovni.
 Individuální přístup: každou situaci řešíme individuálně

podle aktuální situace každého klienta, společně
hledáme optimální přijatelné řešení. Samozřejmostí je
zohlednění specifik vašeho podnikání a poskytování
odpovídajících odborných znalostí a zdrojů pro flexibilní
plnění smluvních závazků z naší strany.
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Proč Mazars?

Služby Mazars
mohou být pro
regionální
firmy právě tím, co
hledají:
spojení osobního
přístupu
a rozsáhlých
znalostí ve všech
oborech.

Pracovněprávní
problémy a s
nimi související
daňové otázky
Jste členem
statutárního
orgánu a současně
vedoucím
pracovníkem?

Je takový souběh
funkcí přípustný?

Jak se liší vaše
práva a povinnosti,
kde jsou vaše
rizika a co to
znamená pro
firmu?

„V poslední době v našem týmu registrujeme vzrůstající
zájem o komplexní poradenství týkající se daňových a
účetních dopadů vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec či
společnost - statutár ze strany mimopražských firem.
Klienti od nás požadují relevantní poradenství na míru,
které zohledňuje dopady nejen v oblasti daní z příjmů
fyzických a právnických osob, ale též v oblasti DPH,
sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
pracovního práva, obchodního práva týkajícího se
situace jednatelů a členů statutárních orgánů, imigrační
legislativy a vztahů mezi spřízněnými společnostmi, a
to včetně mezinárodních dopadů. Jako hlavní přínos naší
spolupráce s regionálními společnostmi vnímám využití
našich specifických zkušeností a know-how nejen při
poskytování komplexního poradenství uzpůsobeného
situaci klienta, ale také při řešení konkrétních situací ve
vztahu klienta vůči regionálním institucím, zejména
finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení či
zdravotním pojišťovnám.“
Gabriela Ivanco
Senior Manager
Daňové oddělení Mazars

Gabriela IVANCO
je daňovou poradkyní a členkou sekce Daní z příjmů fyzických
osob Komory daňových poradců České republiky. Problematikou
zdanění fyzických osob, včetně mezinárodních aspektů
personálního zdanění v souvislosti s vysíláním zaměstnanců či
migrací ostatních fyzických osob, se zabývá od roku 1999.
Dále se specializuje na oblast sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění včetně mezinárodních dopadů pro
zahraniční fyzické osoby působící na území ČR a české občany
pobývající pracovně v zahraničí.
Je spoluautorkou publikace „Pracovní právo pro
zaměstnavatele“, vydané v březnu 2010 nakladatelstvím LINDE.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PRAXE V ROCE 2010

„Tyto konkrétní dotazy samozřejmě vyplývají ze stejné
výchozí situace všech firem: podnikání probíhá od
prvopočátku v nepřetržitém legislativním chaosu, právní
a majetkové nejistotě, se závažím neproduktivní a nákladné
administrativy spojené s povinnostmi, jejichž rozsah
a povaha jsou s podnikatelskou praxí neslučitelné a jejichž
neplnění je přitom spojeno s přísnými a mnohdy
i likvidačními sankcemi. Pro jednotlivé společnosti je
velmi nákladné a časově náročné udržovat krok
s neustále se měnícími aktuálními legislativními
povinnostmi: tady vidím největší přínos poradenské
společnosti střední velikosti jako je Mazars. Dokážeme se
individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta, rosteme
s ním, žijeme s ním, věnujeme se mu. Naši lidé mají
rozsáhlé mezinárodní zkušenosti, získané praxí s velkými
mezinárodními korporacemi na jedné straně a zároveň i
začínajícími společnostmi s lokální působností na straně
druhé.“
Lucie Rytířová
Manager
Daňové oddělení Mazars

Lucie RYTÍŘOVÁ
je daňovou poradkyní a členkou sekce Sociálního a zdravotního
pojištění Komory daňových poradců České republiky. Zabývá se
především problematikou zdanění fyzických osob, včetně dopadu
mezinárodního vysílání pracovníků a nastavování daňově
optimálních odměňovacích struktur. Také se specializuje na
oblast sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění se
zohledněním mezinárodních dopadů pro zahraniční fyzické
osoby působící na území České republiky či české občany
pobývající pracovně v zahraničí.
V rámci své specializace často spolupracuje s týdeníkem
Ekonom.
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Co, kdy a jak
zdaníte?

Přispívají flexibilní
formy
zaměstnávání
nebo outsourcing
ke snížení
mzdových
nákladů?

Jak jinak
optimalizovat
náklady na
odměňování
pracovníků?

Insolvence,
reorganizace a
její daňové
dopady

Co je dobré vědět o
insolvenci a jak se
před ní chránit?

Kdy je pro věřitele
správná doba
k podání
insolvenčního
návrhu a kdy ho
musíte podat sami
na sebe?

K čemu slouží
insolvenční doložka?

„Všestranný socioekonomický rozvoj krajů je závislý v prvé
řadě na růstu místní ekonomiky a konkurenceschopnosti
lokálních firem, které ji tvoří. Řada regionálních firem se
v době krize dostala do potíží také díky své orientaci na
postupně se vytrácející konkurenční výhody, založenou na
průmyslové tradici a relativně nízkých nákladech pracovní
síly.
Firmy v regionech podle mých zkušeností prioritně žijí
tématy jako je rozvoj regionální dopravní infrastruktury
včetně napojení kraje na evropskou dálniční síť a
nedokončené železniční koridory, způsob zajištění
veřejných služeb na úrovni kraje nebo nedostatek
průmyslových zón.
Tyto konkrétní problémy mají větší vliv na jejich strategická
rozhodování než nezbytnost přechodu ČR jako celku ke
znalostní ekonomice a také do zásadní míry ovlivňují jejich
postoj k optimalizaci nákladů, restrukturalizaci, daňovým
řešením i k posuzování efektivity spolupráce s externími
poradci.“
Pavel KLEIN
Partner
Daňové oddělení Mazars

Pavel KLEIN
je partnerem Daňového oddělení Mazars.
Má 12 let zkušeností s poskytováním daňového poradenství.
Je specialistou na oblast daně z příjmů právnických osob a daně
z přidané hodnoty. Podílí se na řadě projektů v oblasti
mezinárodní daňové optimalizace, přeměn, akvizic
a restrukturalizace společností.
Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zastupování klientů před
správcem daně.
Je certifikovaným daňovým poradcem.
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„Naštěstí elektronická komunikace stírá vzdálenosti a také
demokraticky srovnává rozdíly v přístupu k informacím a
operativnímu řešení vzniklých situací.
Efektivita spolupráce a rychlost společně nalezených
řešení je tak snadno doložitelná, klienti si ji vyzkouší
doslova na vlastní kůži.
K naší běžné praxi patří operativní helpline, telefonická
i mailová, dokážeme tak být klientům nablízku doslova
ve chvíli, kdy nás potřebují. Mně osobně v transakčním
poradenství se tato služba při komunikaci s klienty v krizové
situaci mnohdy osvědčila.“
Věra PAŠTIKOVÁ
Vedoucí týmu Transakčního poradenství
Mazars

Věra PAŠTIKOVÁ,
vedoucí týmu Transakčního poradenství Mazars, je senior
manažerem daňového oddělení. V této oblasti se pohybuje 10
let.
Je specialistkou na oblast fúzí a akvizic, daně z příjmů
právnických osob a správy daní.
Podílela se na řadě due diligence v souvislosti s akvizicemi
českých i zahraničních podniků. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti
mezinárodní daňové optimalizace a transformace společností.
Je certifikovaným daňovým poradcem.
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Jaké jsou praktické
dopady zahájení
insolvenčního řízení
a jak správně
přihlásit
pohledávku?

Co to pro firmu
znamená z
daňového a účetního
hlediska a jaké
daňové výhody
může správný
postup přinést?

Rozhodčí řízení
jako alternativa
řešení sporů a
role znalce ve
sporech

Jít se svým
sporem raději
k rozhodčímu
soudu nebo
k soudu
obecnému?

Kde vyřešení
sporu přijde dráž a
kde lze dosáhnut
rozhodnutí
rychleji?

Kdo je rozhodce a
jak je to s jeho
nestranností?

Jaké je místo
znalce ve sporech
a proč se posudky
často liší?

„Úspěšnost regionálních firem je založena na jejich primární
schopnosti obsluhovat klienty v daném regionu a vyhodnotit
dlouhodobý potenciál vlastního rozvoje v návaznosti na
trendy rozvoje regionu. V posledním období se výrazně
zvyšují možnosti čerpání dotací z EU či z lokálních podpor
regionů, konkrétní firmy však často mají na lokální úrovni
limitovaný přístup ke kvalifikovanému poradenství
s dostatečnými zkušenostmi.
U velkých firem v regionu je důležitost správného výběru
objektivního partnera ještě důležitější, zejména s ohledem
na dopad
jeho
strategického
rozhodnutí
nejen
na mikroekonomické
úrovni
daného
podniku.
Doporučujeme proto investovat do objektivního
nezávislého
poradenství
(daňového,
účetního,
právního, znaleckého a auditorského) a požadovat
doložené zkušenosti z mezinárodního prostředí.
Navíc poradenská společnost, která je schopna poskytovat
jednotlivé služby v oblasti daňového, účetního a finančního
poradenství a zaměřuje se i na služby znalectví a
oceňování aktiv podniků, je schopna zajistit pokrytí a
návaznost řešení všech těchto aspektů ve vzájemné
souhře. Pro klienta je takové řešení vždy rychlejší a
efektivnější,
výsledkem
je
úspora
celkových
nákladů spojených s poradenstvím pro konkrétní
podnik.
Jiří ŠIMEK
Vedoucí znaleckého ústavu
RSM Hemmelrath Audit, člen skupiny Mazars

Jsou nějaká
pravidla, jimiž se
znalec řídí?

Jiří ŠIMEK
je senior manažerem auditu Mazars a zastupuje služby
znaleckého ústavu RSM Hemmelrath Audit. V oblasti auditu a
znalectví působí více než 9 let. Má bohaté zkušenosti se
zpracováním znaleckých posudků v souvislosti s podnikovými
transformačními procesy.
Podílel se na řadě finančních due diligence.
Koordinuje multidisciplinární poradenství v rámci projektů PPP.
Je certifikovaným auditorem, účetním expertem a daňovým
poradcem.
Je zástupcem Mazars v Asociaci PPP a má rozsáhlou publikační
činnost.
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„Podpora podnikání na úrovni jednotlivých krajů by měla být
cílena na překonávání objektivních nevýhod malých a
středních podniků ve srovnání s velkými podniky. Malé a
střední firmy tvoří téměř 70 % českého podnikatelského
prostředí a výrazným způsobem ovlivňují jeho
stabilizaci. Obzvláště v době ekonomické krize a
postupného oživování ekonomiky hraje důležitou roli jejich
flexibilita a schopnost reagovat na změny mnohem rychleji
nežli velké, jednostranně zaměřené firmy.“
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Náš tým
v Mazars ví, že
krize je ideální
příležitost, kdy
se ekonomika
mění a kdy se
lze v malém a
středním
podnikání dobře
prosadit.

Mazars je
mezinárodní,
plně
integrovanou a
nezávislou
organizací.

Celosvětová síť Mazars, to je integrovaná organizace
12 500 odborníků v 56 zemích.
Navíc, prostřednictvím mezinárodní poradenské sítě
International Praxity Alliance, jíž jsme zakládajícím členem,
využíváme schopnosti a odbornost dalších 13 000
profesionálů v dalších 17 zemích. Skupina Mazars je činná
také prostřednictvím korespondentů a joint ventures v
dalších 12 zemích. Celosvětově máme 232 kanceláří
(všechny země a kanceláře bez ohledu na jejich právní
status). Celosvětový obrat Mazars ke dni 31. srpna 2009
byl 773,6 milionů euro.
Mazars dosáhl v České republice od roku 1993
významného růstu a v současné době je 7. největší
auditorskou společností v České republice (zdroj: KAČR,
2009).
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Mazars
International Business Center
Pobřežní 620/3
186 00 Praha 8
Tel.: +420 244 835 730
Fax.: +420 224 835 799
@: mazars@mazars.cz

www.mazars.cz

