Naši lidé
Společnost Deloitte má k dispozici speciální mezinárodní tým s více než 100 odborníky, kteří
dokáží řešit otázky z oblasti nemovitostí v celém regionu střední Evropy.
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Due diligence

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“),
síť 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. Více informací o naší globální síti
členských firem je uvedeno na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a
související služby 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 poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři z pěti
společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější
podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 245 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl,
kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Společnost Deloi tte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdru žených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdi ngs Limi ted,
která je členskou firmou sdružení Deloi tte Touche Tohmatsu Lim ited ve střední Evropě. Odbo rné služby poskytují dceřiné a přidru žené
podniky společnosti Delo itte Central Eu rope Holdings Limited, které jsou samos tatnými a nezávislými právním i subjekty. Dceřiné a přidru žené
podniky společnosti Deloitte Centra l Europe Hold ings Limited pat ří ve st ředoevropském regionu k p ředním firmám poskytujíc ím slu žby
prostřednictvím více než 6 000 zaměstnanců ze 44 pracovišť v 18 zemích.
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