News Release
Deloitte Receives the Prestigious Central European Tax Firm of the
Year Award for the 4th Consecutive Year
Prague, 25 August 2014 – Deloitte has won the prestigious Central European Tax Firm
of the Year award for the fourth consecutive year. Deloitte’s representatives took the
main prize at the International Tax Review’s (ITR) 10th annual European Tax Awards
ceremony. Deloitte was recognised for its complex and innovative approach to tax
issues throughout the regional network.
“We highly appreciate the award. It proves the high level of the services provided by our tax
professionals every day, our ability to deliver custom-tailored solutions, as well as the strong position
of our regional network in tax services,” said Jaroslav Škvrna, Partner in Charge in the Tax function of
Deloitte.
Leading tax and legal firms from 26 European jurisdictions, plus South Africa, were nominated for the
awards. Firms were judged in several categories, including the innovativeness and ingenuity of the tax
solutions provided and the complexity of the tax issues addressed.
Winners were determined based on a detailed survey of a variety of sources made by a team of ITR
journalists, including the votes of the world’s leading tax managers. The winners were awarded on the
basis of results achieved in the previous 12 months.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou
(„DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný
a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis
právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví
veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost
Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější
podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings
Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné
a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.
Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám
poskytujícím služby prostřednictvím více než 3 900 zaměstnanců ze 34 pracovišť v 17 zemích.
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