Služby

Projekty

Více o nás

Kontakty

Úspěch spočívá v detailech
Deloitte v České republice

V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka,
který se podílí na projektu Deloitte „Inovace v umění“.
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Deloitte – značka kvality
„Deloitte” je značka reprezentující Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
společnost s ručením omezeným zárukou založenou dle práva Spojeného
Království Velké Británie a Severního Irska a její členské a přidružené
společnosti, které jsou zaměřeny na poskytování špičkových profesionálních
poradenských služeb v pěti hlavních odborných oblastech:
•• audit a řízení rizik
•• daně

Deloitte ve střední Evropě
Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů zastřešených
společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členem sdružení Deloitte
Touche Tohmatsu Limited. Středoevropská fima působí v 17 zemích, kde má
jednotlivé národní společnosti.
Při řešení potřeb klientů využívá rozsáhlou síť kanceláří a znalosti více než
3 500 specialistů, kteří pracují celkem v 41 kancelářích.

•• právní služby
•• poradenství
•• finanční poradenství
Celosvětově poskytuje společnost Deloitte komplexní služby velkým mezinárodním
společnostem, stejně jako mnoha středním a malým podnikům či institucím
ve veřejném sektoru. Téměř 200 000 zaměstnanců ve více než 150 zemích světa
využívá a sdílí bohaté znalosti a zkušenosti, které jim umožňují uplatňovat jednotný
postup při poskytování služeb nejvyšší kvality.
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Deloitte v České republice
Společnost Deloitte v České republice poskytuje poradenské služby v oblastech
strategického podnikového managementu, auditu, daňového, právního
a finančního poradenství řadě velkých společností, veřejných institucí a rychle se
rozvíjejících firem.
Spojení znalostí domácího trhu s bohatými zahraničními zkušenostmi umožňuje
nabídnout klientům komplexní a zároveň individuální přístup k řešení jejich potřeb
a požadavků. Své špičkové služby poskytuje Deloitte všude tam, kde je klienti
potřebují, a v rámci svých aktivit využívá kanceláře v Praze, Brně a Ostravě.
V České republice zaměstnává přibližně 750 místních i zahraničních pracovníků,
které řídí 33 partnerů. Odpovědnost za celkové vedení Deloitte v České republice
má vedoucí partner.

Naše kanceláře najdete na těchto adresách:
Hlavní kancelář Praha
Nile House
Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 - Karlín
Tel.: +420 246 042 500, Fax: +420 246 042 555
Pobočka Brno
Spielberk Office Center
Holandská 1, 639 00 Brno
Tel.: +420 246 043 500, Fax: +420 246 043 555
Pobočka Ostrava
Stodolní 1, 702 00 Ostrava
Tel.: +420 246 043 100, Fax: +420 246 043 101
Pobočka Plzeň
Business Centre Bohemia
Anglické nábřeží 2434/1, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 246 042 623, Fax: +420 246 042 555
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As One strategie
Celosvětovou filozofií firmy Deloitte je strategie nazývaná „As One“. Tato strategie
odráží úzkou spolupráci zaměstnanců firmy pracujících na různých projektech
a usilujících o dosažení společného cíle, jímž je spokojený klient. Osobní
zapojení zaměstnanců podporuje vytváření kultury, kde každý přispívá k dosažení
vynikajících výsledků pro klienty a obchodní partnery.

Poskytování služeb na principu strategie „As One“ umožňuje společnosti Deloitte
nabídnout klientovi rozsáhlou škálu služeb včetně servisu nad rámec jeho původně
stanovených požadavků.

4

Audit a řízení rizik

Daňové poradenství

Právní služby

Finanční poradenství

Poradenské služby

Projekty

Více o nás

Kontakty

Naše služby
Audit, ověřování a řízení podnikových rizik
Naši auditoři disponují rozsáhlými znalostmi účetních a auditorských předpisů,
interních kontrolních mechanismů a systémů. Svou kvalifikaci v odvětví využívají při
identifikaci specifických rizik a asistenci klientům při jejich zmírňování. Audit a další
ověřovací práce prováděné firmou Deloitte poskytují jak respektované ujištění
o správnosti účetní závěrky, tak i řadu námětů a doporučení pro výkaznictví,
kontrolní sytém, řízení rizik, řízení treasury a obchodní procesy. Pomáháme našim
klientům mimo jiné se zaváděním nových účetních postupů, při řešení dopadů
různých změn na finanční výkaznictví, při přípravě na emise akcií nebo dluhopisů.
Asistujeme také při návrhu a implementaci interních kontrol, poskytujeme
poradenství při optimalizaci systémů treasury i při řešení řady dalších otázek
a problémů. Naši auditoři jsou také ceněnými členy týmů, které řeší problémy
našich klientů, například při fúzích a akvizicích (M&A) firem, změnách a zavádění
nových informačních systémů, projektů finančního výkaznictví, controllingu
a podobně.

Nabídka hlavních služeb:

Naše týmy disponují rozsáhlými znalostmi v celé řadě odvětví, například
ve finančních institucích, realitách a stavebnictví, výrobních společnostech,
energetice a zdrojích, automobilovém průmyslu, technologiích, médiích
a telekomunikacích.

•• Služby související s primárními emisemi akcií a emisemi dluhopisů

•• Statutární a mezinárodní audit
•• Poradenské služby v oblasti účetnictví i Mezinárodních standardů účetního
výkaznictví (IFRS) a US GAAP
•• Prověrky účetních systémů, rizik a kontrolních opatření
•• Poradenství v oblasti návrhu a implementace vnitřních kontrolních systémů,
včetně dodržování zákona Sarbanes-Oxley
•• Účinná a praktická řešení finančního kontrolingu
•• Optimalizace provozu treasury
•• Poradenství v oblasti regulatorních požadavků
•• Odborná školení
•• Zvláštní podpora při realizaci transakcí v oblasti fúzí a akvizic

•• Audity subjektů působících ve veřejném sektoru
•• Odvětvové analýzy a poradenství
•• Nezávislé měsíční kontroly pro soukromé společnosti
•• Outsourcing odborníků (na základě typu společnosti nebo odvětví)
•• Interní audit
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Naše služby
Daňové poradenství
Naši daňoví poradci poskytují firmám nejen ujištění, že správně vykazují a platí
daně, ale rovněž jim pomáhají navrhnout a implementovat daňové systémy a řešit
komplikované problémy, se kterými se často potýkají.

Nabídka hlavních služeb:

Specialisté v oblasti business process outsourcingu (BPO) nabízí komplexní služby
společnostem, institucím a organizacím jakékoli velikosti působících ve všech
odvětvích. Při poskytování služeb v oblasti účetnictví, mzdové administrativy
a výkaznictví využíváme nejmodernější informační technologie, které automatizují
účetní a daňové procesy.

•• Daň z přidané hodnoty, spotřební daně a cla

•• Daňové poradenství a daňové plánování pro tuzemské i mezinárodní společnosti
•• Daň z příjmů právnických a fyzických osob

•• Transferové ceny
•• Fúze a akvizice
•• Daňové poradenství pro vyslané pracovníky
•• Imigrační služby

Zároveň nabízíme poradenské služby v oblasti čerpání finančních prostředků
z fondů Evropské unie a jiných veřejných zdrojů.

•• Služby v oblasti zaměstnaneckých výhod a sociálního zabezpečení
•• Zpracování daňových přiznání a formulářů Intrastat
•• Poradenství v oblasti grantů a investičních pobídek
•• Poradenství v souvislosti s odčitatelnými položkami na výzkum a vývoj
•• Vedení účetnictví a účetní poradenství
•• Příprava statutárních i manažerských výkazů
•• Vedení mzdové agendy
•• Dočasné zapůjčování pracovníků
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Naše služby
Právní služby
Právní služby jsou poskytovány společnostmi Deloitte Legal s.r.o., advokátní
kancelář a Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o. a dalšími spolupracujícími advokátními
kancelářemi, které jsou součástí sítě společnosti Deloitte.
Právě těsná provázanost s dalšími odděleními Deloitte tvoří jednu z hlavních
konkurenčních výhod obou advokátních kanceláří, jakož i celé skupiny Deloitte
oproti ostatním poradenským společnostem.
Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti a podíleli se na řadě významných transakcí.
Členové týmu Deloitte Legal jsou však nejen špičkoví právníci, ale mají zkušenosti
i s projektovým řízením komplexních transakcí. Na základě toho můžeme klientům
nabídnout nadstandardní úroveň právních služeb.

Nabídka hlavních služeb:
•• Fúze a akvizice
•• Corporate Governance
•• Restrukturalizace
•• Právo obchodních společností
•• ICT právo
•• Finanční právo a insolvence
•• Insolvenční právo a reorganizace
•• Farmaceutické právo
•• Právo životního prostředí
•• Veřejné zakázky
•• Fondy EU
•• Právo duševního vlastnictví
•• Právo hospodářské soutěže, nekalá soutěž
•• Právo nemovitostí
•• Soudní a rozhodčí řízení
•• Správní řízení a spory
•• Ochrana osobních údajů
•• Pracovní právo
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Naše služby
Finanční poradenství
Náš tým poskytuje prvotřídní poradenské služby společnostem a jejich vlastníkům,
soukromým investorům, finančním institucím i státním orgánům při prodejích
a akvizicích podniků. Disponujeme rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi
z poradenství při transakcích v tuzemsku i zahraničí. Řídíme prodejní
a akviziční procesy, provádíme hloubková šetření (due diligence), oceňování
a restrukturalizace firem.

Nabídka hlavních služeb:
•• Identifikace investičních příležitostí
•• Asistence pří přípravě strategie prodeje a výběru potenciálních investorů
•• Příprava vhodných marketingových materiálů jako teaser a informační
memorandum
•• Řízení a koordinace prodejního nebo akvizičního procesu
•• Podpora při zajištění financování akvizice
•• Poradenství při přípravě a vyjednávání smluvní dokumentace
•• Podpora při vyjednávání transakce
•• Ocenění a finanční modelování pro účely transakcí, restrukturalizací či podpory
v případě sporů
•• Akviziční due diligence pro kupující stranu
•• Vendor due diligence
•• Asistence při přípravě informací pro vyčlenění podniku nebo jeho části
•• Komplexní poradenství v oblasti restrukturalizací
•• Optimalizace portfolia nemovitostí včetně provozních nákladů a vlastnictví,
•• Studie proveditelnosti v oblasti nemovitostních projektů
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Naše služby
Poradenské služby
Naši odborníci mají hluboké znalosti hlavních obchodních a výrobních činností
napříč všemi odvětvími a jsou specialisté na podnikové infrastrukturní činnosti
zahrnující postupy od projektového řízení až po optimalizaci všech interních
procesů a účetních postupů. Součástí týmu jsou i experti disponující rovněž
rozsáhlými znalostmi různých IT systémů pro podporu klíčových aktivit v daném
odvětví, znalostmi bezpečnostních systémů, systémů pro oblast CRM, řízení
financí včetně nástrojů pro kapitálové trhy a dalších procesů či činností, které jsou
nezbytné pro efektivní řízení společnosti.

Nabídka hlavních služeb:
•• Vypracování podnikové strategie a její implementace do praxe
•• Aktualizace podnikových strategií v nových podmínkách a odpovídající redesign procesů,
•• Zvyšování výkonnosti podniku s cílem zvýšení hodnoty pro akcionáře
•• Rozšiřování zákaznického portfolia a odpovídající strategie na daném trhu,
•• Optimalizace portfolia obchodních nebo výrobních produktů
•• Transformace postupů finančního řízení
•• Strategické řízení nákupu a logistiky

Svým klientům nabízíme služby v oblasti bankovnictví a financí, pojišťovnictví,
energetiky a zdrojů, leteckého průmyslu a dopravy, veřejných a státních společností
a institucí, telekomunikací a výroby.

•• Projekty restrukturalizace ztrátových společností
•• Návrh postupů při vymáhání nedobytných pohledávek a zlepšování hotovostních toků
•• Design center sdílených služeb a další služby v oblasti snižování nákladů
•• Služby v oblasti projektového řízení a řízení podnikových rizik
•• Poradenství při integraci společností po fúzích nebo akvizicích
•• Komplexní poradenství v oblasti lidských zdrojů
•• Komplexní služby v oblasti informačních technologií
•• Poradenství při řízení projektů financovaných z fondů EU
•• Poradenské služby v oblasti obchodování s energiemi a dalšími komoditami
•• Specializované služby v oblasti prevence finančních a obchodních podvodů
•• Finanční audit zahrnující IT audit
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Úspěšné projekty
Centropol, komplexní
auditní služby
Skupina Centropol si naši společnost
zvolila jako svého auditora v roce
2012. Poskytujeme jí komplexní
auditorské služby a jako přidanou
hodnotu do plnění zakázky
zapojujeme kromě auditorů i řadu
dalších specialistů. K oceňovaným
kvalitám našich služeb patří kromě
znalosti odvětví, široké nabídky
odborníků a konkurenceschopné
ceny také možnost rozšířit
spolupráci o další projekty
realizované ostatními odděleními
naší společnosti.

Vodafone Czech Republic,
komplexní auditní služby
Pro skupinu Vodafone zajišťuje Deloitte
celosvětově veškeré auditní služby.
V České republice provádíme ověření zpráv
vyžadovaných českou legislativou, přičemž se
zaměřujeme zejména na nalezení příležitostí
pro zefektivnění interních procesů společnosti.
K tomu využíváme i řadu našich specialistů,
zejména z oblasti daní a IT. Vedení společnosti
oceňuje především naši schopnost zajistit
vysokou kvalitu služeb napříč jednotlivými
zeměmi, připravenost přizpůsobit se měnícím
se podmínkám, osobní přístup, včasnou
a efektivní komunikaci a v neposlední řadě
také náš přínos pro Nadaci Vodafone, které
poskytujeme své služby bezplatně.
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Úspěšné projekty
Raiffeisenbank Group,
komplexní auditní služby
Společnost Deloitte poskytuje
auditorské služby skupině
Raiffeisenbank v České republice.
Přestože nejsme skupinovými
auditory, kvalita týmu a poskytované
služby přesvědčují vedení banky,
že jsme tou správnou volbou.
Společnost Deloitte se každým
rokem zaměřuje na nové oblasti,
angažuje do týmu specialisty
na jednotlivá odvětví a produkty,
aby mohla přinášet bance zajímavé
podněty a tím poskytovat přidanou
hodnotu. Naším cílem je být vždy
bance na blízku, být konstruktivní
a přitom nezávislí.

T-Mobile,
podpora obchodních procesů
Při poskytování podpory obchodních procesů
jsme se zaměřili na kontrolu smluvních
vztahů klienta a plnění smluvních podmínek
jak na straně dodavatelů, tak interních
pracovníků. Součástí projektu byla kontrola
organizace a řídicích činností v projektovém
týmu, posouzení kvality řešení a prověření
správnosti plánování, včetně monitorování
průběhu projektu.
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Úspěšné projekty
Daikin,
auditní a daňové služby
Společnost Deloitte je auditorem
skupiny Daikin a společnosti
Daikin Industries Czech Republic
(DICZ) poskytuje auditorské služby
od počátku její činnosti v roce 2005.
Během dlouholeté spolupráce se
potřeby společnosti významně
rozšířily o široké spektrum služeb
zaměřených na plnění zákonných
požadavků. Dnes jí kromě auditu
poskytujeme i celou řadu daňových
služeb zahrnujících přímé i nepřímé
daně, cla a investiční pobídky
i služby s přidanou hodnotou
v oblasti grantů.

AnaCap, finanční poradenství při
akvizici banky
Unikátního projektu, kdy fond privátního
kapitálu (Private Equity) poprvé v České
republice kupoval banku, jsme se zúčastnili
ve spolupráci s mezinárodní právní firmou.
Poskytovali jsme klientovi komplexní
služby, jejichž součástí byla finanční
a daňová prověrka (due diligence) při
akvizici a poradenství při restrukturalizaci
a začlenění banky do existující české struktury
(zahrnující nebankovní skupinu Credoma)
a v problematice týkající se schválení převzetí
banky ze strany České národní banky. Naše
služby zahrnovaly také odbornou pomoc při
finalizaci celé transakce a poradenství týkající
se účetních, reportingových, daňových,
právních a dalších aspektů transakce.
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Úspěšné projekty
ČEZ, koupě minoritního
podílu v Dalkia ČR
Poskytovali jsme klientovi transakční
poradenství při koupi minoritního
podílu ve společnosti Dalkia Česká
republika, a.s. Součástí naší práce
byla zevrubná finanční a daňová
prověrka (due diligence) a asistence
při sestavování smluvní dokumentace
týkající se této akvizice.

TOS VARNSDORF, financování rozvojových
projektů společnosti pomocí veřejných zdrojů
Provedli jsme analýzu projektů rozvoje
společnosti a stanovili možné způsoby jejich
financování z veřejných zdrojů. Pro jednotlivé
projekty jsme vypracovali žádosti o dotace
v souladu s podmínkami a pravidly příslušných
dotačních programů. Na základě těchto
žádostí společnost získala dotaci na výstavbu
školicího střediska, rozšíření vývojového
centra, nákup nových strojů a zařízení či vývoj
nových obráběcích strojů.
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Reference
Skupina společností SANOFI-AVENTIS, s.r.o.
„Způsobů a pohledů, jak připravit daňové přiznání k dani z příjmů právnických
osob, je mnoho. S přístupem k přípravě daňových přiznání pro společnosti,
založeným na moderních technologiích, který nabízíte, jsme byli velmi spokojeni.”
Blanka Gotfrídová, Accounting Manager, sanofi-aventis, s.r.o.

Ekolamp, s.r.o.
„Oceňujeme přístup advokátní kanceláře Ambruz & Dark/Deloitte Legal pro její
schopnost nalézt taková řešení, která jsou z pohledů klientů vyhovující a která
současně respektují jejich potřeby a postavení na trhu. Její právníci poskytují služby
šité na míru v oblasti due diligence.”
Ing. Alexandr Hanousek, jednatel, Ekolamp, s.r.o.

T-Mobile Czech Republic a.s.
„Působením Quality Assurance týmu Deloitte se podařilo snížit projektová rizika,
zlepšit úroveň interní kontroly a zvýšit zapojení business uživatelů do tvorby řešení.
Podařilo se rovněž zvýšit celkovou transparentnost a uskutečnit projektový plán.
Mezi velkou přidanou hodnotu rovněž patří významné snížení rizik ve vztazích
s dodavateli samotného řešení v nových smluvních vztazích, kde hrál tým Deloitte
nezanedbatelnou roli.“

GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.
„Skupina poradců Deloitte, která nám asistovala při realizaci projektu zvyšování
výkonnosti a snižování nákladů společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
prokázala nejen, že patří ke špičce ve svém oboru, ale je schopna poskytnout či
zprostředkovat široké spektrum dalších služeb s nepopiratelnou hodnotou pro
vlastníky soukromých společností.“
Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel a majitel, Gemo Olomouc, spol. s.r.o.

Rudolf Urbánek, výkonný ředitel prodeje a služeb zákazníkům,
T-Mobile Czech Republic a.s.
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Společenská odpovědnost
Své úsilí v oblasti filantropie zaměřujeme na tři hlavní oblasti. Finančně
podporujeme zahraniční studijní programy pro handicapované studenty vysokých
škol, ve spolupráci s nadací Život 90 pořizujeme systémy tísňové péče pro seniory
a s nadací Archa Chantal a Českým výborem pro UNICEF pomáháme dětem
v nepříznivých životních situacích.
Zaměstnanci Deloitte se každoročně podílejí na výběru filantropických aktivit, do
kterých se chtějí osobně zapojit. Do těchto dobročnnných projektů pro neziskové
organizace se zapojují i členové vrcholového managementu firmy.
Podpora talentovaných umělců
Již řadu let podporujeme mladé nadějné umělce prostřednictvím projektu „Umění
úspěchu“, jelikož cesta v umění a byznysu často vede přes společné hodnoty.
Partnerství firmy Deloitte v mezinárodně uznávané Ceně Jindřicha Chalupeckého
je součástí projektu „Umění úspěchu“. Tato cena pomáhá umělcům do 35 let
i nadále rozvíjet svůj talent. Společnost Deloitte zároveň podporuje projekt
“Inovace v umění”, který se zaměřuje na vývoj nových technologií, které mladí
sochaři - studenti Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně uplatňují při své tvorbě. Inovativní technika použitá při vytváření těchto děl spočívá
v 3D tisku a 3D skenování a umožňuje umělci vytvořit v počítači přesný model
vyrobený ze speciálního polymeru bez nutnosti dalších úprav.

Odpovědnost vůči veřejnosti vnímáme jako
nedílný rys podnikání. Od začátku našeho
působení v České republice poskytujeme stálou
finanční, materiální či odbornou pomoc řadě
dobročinných či obecně prospěšných organizací.
Zodpovědný přístup k životnímu prostředí
Ochranu životního prostředí považujeme za jednu ze svých priorit. Jako držitelé
certifikátu environmentálního systému řízení jsme přijali firemní zásady, pravidla
a požadavky související s ochranou životního prostředí.
Spolupráce s univerzitami a studentskými organizacemi
Odpovědný přístup k veřejnosti nás vede k tomu, že předáváme svoji odbornost,
znalosti a zkušenosti dalším generacím v rámci spolupráce s předními českými
univerzitami.
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Podpora rozvoje podnikatelského prostředí v ČR
Setkávaní předních odborníků
Podporujeme a aktivně se zapojujeme do celé řady příležitostí k setkávání
odborníků z podnikatelské sféry a vrcholových manažerů firem se zástupci
státní správy České republiky. V rámci těchto setkáni spolupracujeme s předními
ekonomickými médii a dalšími institucemi.

Studie v oblasti Private Equity
Průzkum zaměřený na investice soukromého kapitálu do veřejně
neobchodovatelných společností (Private Equity) vychází z odpovědí expertů
pracujících ve společnostech, které se zabývají Private Equity v 17 zemích střední
a jihovýchodní Evropy.

Přehled největších společností ve střední Evropě
Každý rok zpracováváme žebříček pěti set největších firem seřazených podle tržeb
v regionu střední a východní Evropy doplněný komentáři o vývoji ekonomiky
a jejích hlavních sektorů.

Průzkum názorů finančních ředitelů
Názory předních finančních ředitelů z ČR a celého středoevropského regionu
dávají odpověď na řadu strategických otázek v oblasti ekonomického růstu
regionu. Podnikatelské komunitě přinášíme pravidelný přehled klíčových faktorů
posuzujících vývoj jednotlivých ekonomik.

Žebříček Deloitte Technology Fast 50
Technologicky zaměřené společnosti patří k dynamicky se rozvíjejícím firmám, jež
významně přispívají k růstu ekonomiky.
Pravidelný žebříček Technology Fast 50 sestavený firmou Deloitte seřazuje
50 nejrychleji se rozvíjejících technologických společností v regionu.

Průzkum názorů ICT ředitelů
Cílem průzkumu názorů ředitelů odpovědných za informační a komunikační
technologie je zjistit stav řízení IT v předních společnostech v České republice
v kontextu makroekonomických podmínek a měnícího se prostředí informačních
a komunikačních technologií s důrazem na vývoj v rozpočtových možnostech,
prioritách a strategickém zaměření útvarů IT.
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Josef Kotrba
vedoucí partner
Tel.: +420 246 042 366
E-mail: jkotrba@deloitteCE.com

Vladimír Ambruz
vedoucí partner oddělení právních služeb
Tel.: +420 246 042 930
E-mail: vambruz@deloitteCE.com

Martin Tesař
vedoucí partner oddělení auditorských služeb
Tel.: +420 246 042 525
E-mail: mtesar@deloitteCE.com

Vladimír Vaněk
vedoucí partner oddělení poradenských služeb
Tel.: +420 246 042 361
E-mail: vvanek@deloitteCE.com

Jaroslav Škvrna
vedoucí partner oddělení daňových služeb
Tel.: +420 246 042 636
E-mail: jskvrna@deloittece.com

Miroslav Svoboda
vedoucí partner oddělení finančního poradenství
Tel.: +420 246 042 924
E-mail: msvoboda@deloitteCE.com

Vaše dotazy o činnosti společnosti Deloitte
vám rádi zodpovědí:
Eva Usai Blumental
ředitelka oddělení Clients & Markets
Tel.: +420 246 042 751
E-mail: eblumental@deloitteCE.com
Lukáš Kropík
PR Manager
Tel.: +420 246 042 488
E-mail: lkropik@deloitteCE.com
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