1. Profil společností HLB PROXY
Společnost PROXY, a.s. byla založena v roce 1991 v Praze, tehdy zahraničními akcionáři. V roce
1994 byla založena pobočka v Českých Budějovicích. V oboustranné shodě akcionářů a
managementu byl v roce 2003 proveden tzv. „management by out“ a společnost přešla do rukou
českého managementu – pěti současných českých akcionářů (viz. přiložený prospekt o společnosti
HLB PROXY). Informace o naší společnosti získáte i na www.proxy.cz .
Dalším mezníkem pak byl náš vstup do řetězce nezávislých poradenských kanceláří – HLB
International. Tento řetězec s centrálou v Londýně sdružuje kolem 450 samostatných kanceláří ve
více než 100 zemích světa. Naše zapojení v tomto řetězci nám umožňuje nejen získávání
patřičných informací v oblasti mezinárodního zdanění a standardů auditu, doporučování klientů,
ale i úzkou spolupráci na společných projektech a v neposlední řadě i stálou a nezávislou kontrolu
nad prováděním auditů dle mezinárodních auditorských standardů. Více na www.hlbi.com a
v přiloženém propagačním materiálu.
V roce 2004 jsme založili vlastní pobočku – organizační složku – v Bratislavě, ve Slovenské
republice. V současné době však naši slovenští kolegové poskytují poradenství ve vlastních
kancelářích pod názvem HLB Mandát. Bratislavská kancelář je také členem mezinárodního
řetězce HLB International.
V roce 2007 jsme provedli restrukturalizaci naší společnosti. Byla založena společnost PROXY
Holding, a.s. Tato společnost vlastní jak PROXY, a.s. – daňově poradenskou a účetní kancelář, tak
i PROXY-AUDIT, s.r.o. – specializovanou společnost jen pro poskytování auditorských služeb dle
českých i mezinárodních účetních a auditorských standardů.
Společnost PROXY byla na trhu vždy známa jako poskytovatel služeb zejména pro podniky se
zahraniční majetkovou účastí, dceřiné společnosti zahraničních firem, organizační složky, stálé
provozovny atd. I v současné době více než 95 % našich klientů jsou právě zahraniční společnosti.
Celkové spektrum našich klientů čítá až 350 firem různé velikosti. Naše služby poskytujeme pro
firmy z oblasti výroby, obchodu, zprostředkování, služeb, realit, leasingu a pro již zmíněné stálé
provozovny, management zahraničních firem a vyslané pracovníky (expats). Většinu našich klientů
tvoří střední a menší podniky a k našim největším klientům patří i několik významných
celosvětových koncernů.

Personální zázemí
Struktuře našich klientů odpovídá i složení našich zaměstnanců. Ze současného počtu 60
pracovníků je 15 daňových poradců, 10 auditorů, 1 právník a 1 znalec. Pro oblast mzdové
evidence jsme vybudovali tým 8 certifikovaných mzdových účetních. Pro Vaši bližší představu
uvádíme v následujícím přehledu naše kvalifikované poradce a auditory, ze kterých bychom
přiřadili odpovědného daňového poradce pro Vaši společnost:

Jméno

Licence daňového
poradce u KDP ČR

Licence auditora u
KAČR

Praxe v oboru v
letech

PROXY Praha
Ing. Šárka Adámková

308

1497

21

Ing. Ladislav Dědeček

1166

1775

21

Ing. Hana Drábová

3203

1878

16

Ing. Jana Balá

3225

1882

16

Ing. Mgr. Josef Faic

3533

1970

15

Ing. Vladimír Daněk

3405

16

Jiří Kunst

3629

16

Ing. Jolana Maršíková

3499

16

Ing. Monika Sobotková

2720

16

Ing. Ondřej Antoš

4256

6

Ing. Jiří Jindrák

3889

11

Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

4731

4

Ing. Tomáš Bernát

1961

17

Ing. Jaroslav Havelka

2044

10

Ing. Lenka Zatylnyjová

2086

11

Ing. Tomáš Ryba

2124

7

Ing. Silvie Kopřivová

2254

15

PROXY České Budějovice
Ing. Ditta Hlaváčková

3125

Ing. Miroslav Mrázek

132

17
1442

21

Reference:
HLB PROXY v současné době poskytuje svoje služby ca 350 klientům různé velikosti,
z 95 % pro dceřiné společnosti zahraničních subjektů. K našim nejvýznamnějším klientům
v oblasti daňového poradenství patří zejména:













2.

skupina IMMORENT (koncern Erste Bank) – leasing nemovitostí
PREMIUMRED – (koncern Volksabank) – developer
Immoconsult – (koncern Volksabank) – leasing nemovitostí
UNITED BAKERIES – pekárny
HEAD Sport – výroba lyžařského vybavení
Siemens Frenštát a Siemens AG – rakouská organizační složka v ČR
DUVENBECK – spediční společnosti
MAFRA – vydavatelství
sdružení SOLUS – evidence dlužníků,
AUTO Průhonice – prodej a servis aut Volvo
BAUHAUS – obchodní řetězec
signo solar – sluneční elektrárny aj.

Naše služby
HLB PROXY nabízí služby zejména v oblastech:
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2.1

daňové poradenství,
mezinárodní daňové poradenství,
vedení finančního účetnictví,
vedení mzdového účetnictví,
specializované poradenství (due-diligence, transformace společností atd.).
ověřování účetních závěrek dle lokálních předpisů,
ověřování konsolidovaných účetních závěrek v souladu s IFRS / US GAAP,
ověřování podkladů pro sestavení konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti
a zpracování dokumentace pro auditora skupiny,

Daňové poradenství
Průběžné daňové a účetní poradenství patří ke standardním výkonům našich daňových
poradců. V této oblasti Vám nabízíme řešení veškerých účetních a daňových problémů, jak
v oblasti daně z příjmů právnických osob, tak při sestavování roční účetní závěrky, jednání,
konzultace a písemná stanoviska k daňovým problémům, daňové optimalizaci,
k mezinárodnímu zdanění a zamezení dvojího zdanění, transferovým cenám atd.
Naše služby poskytujeme v oblastech:
daně z příjmů právnických osob
daně z přidané hodnoty
spotřební daně
daně z nemovitostí a převodu nemovitostí
daně dědické, darovací
daně z příjmů ze závislé činnosti, včetně problematiky sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění
správy daní a poplatků
zastupování před finančním úřadem a ostatními úřady.
V případě dohody zastupujeme klienta před finančním úřadem na základě plné moci, příp. se
podílíme na sestavení a podání daňových přiznání, účastníme se kontrol ze strany finančních
úřadů, úřadů sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.
K častým dotazům patří i pracovně-právní problematika, zejména ve vztahu k zúčtování daně
z příjmů ze závislé činnosti, zúčtování poplatků sociálního a zdravotního pojištění, pracovních
smluv a pracovních podmínek, cestovních náhrad atd.

V oblasti daňového poradenství obvykle přidělíme klientovi daňového poradce, který je za
styk s klientem odpovědný, a se kterým klient řeší všechny dotazy a další problémové
okruhy. Není tím však vyloučeno, že pro dílčí dotazy a stanoviska využije tento daňový
poradce služeb svých ostatních kolegů (např. pro specifickou oblast DPH nebo soudní
judikatury apod.).
Pro oblast průběžného účetního a daňového poradenství jsou Vám k dispozici všichni naši
pracovníci, nejen pro Vaši společnost (na žádost klienta případně zplnomocněný) daňový
poradce. Kromě výše zmíněného počtu daňových poradců a auditorů Vám můžeme
nabídnout i služby našeho 8 členného týmu certifikovaných mzdových účetních a
personalistek, příp. našeho právníka nebo znalce pro oceňování. To naši klienti ocení
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zejména v případě tzv. hot-line servisu, kdy je klientům na rychlý telefonický dotaz schopen
odpovědět jakýkoliv poradce naší společnosti, nikoliv pouze přiřazený a zplnomocněný
daňový poradce.
Všichni naši zaměstnanci mluví německy nebo/a anglicky a jsme schopni standardně
poskytovat naše poradenství i v těchto jazycích. To se týká i zpracování daňových přiznání,
stanovisek, auditorských zpráv, jednání v cizím jazyce, účetní závěrky atd.
Všem našim klientům je k dispozici bezplatně několikrát do roka vydávaný tzv. „TAX
FRESH“, ve kterém krátce informujeme o nejpodstatnějších změnách v daňových, účetních a
jiných předpisech. Pro zahraniční společníky nebo zahraniční management českých
společností i pro případné potencionální investory vydává naše společnost v rámci skupiny
HLB tzv. „Doing Business in the Czech Republic“, kde popisujeme základy našeho právního,
daňového a účetního systému. Oba produkty přikládáme k této nabídce. V případě potřeby
zahraničních verzí „Doing business in …..“ jsme schopni je od našich partnerů v ostatních
zemích zajistit.
2.2

Audit
Naše činnost v této oblasti zahrnuje všechny ověřovací kroky, které jsou nutné k udělení
doložky podle českých i mezinárodních auditorských zásad. K tomu přistupuje kromě jiného
analýza a přezkoušení interního kontrolního systému, ověření dokumentace dokladů,
potvrzení sald a ostatní s tím spojené auditorské postupy.
Ověření spočívá v ověření účetních dokladů na vybraném vzorku. Těžištěm je věcné
a logicky správné zpracování účetních případů a jejich globální zahrnutí v účetní závěrce.
Speciální ověřovací kroky k odhalení zpronevěr a podobných nesrovnalostí nejsou součástí
našeho ověření.
Ověření účetní závěrky podle auditorských zásad je orientováno na zjištění, zda účetní
závěrka zobrazuje věrně finanční, majetkovou a výnosovou situaci společnosti. Za tímto
účelem je ověřována zásadní správnost a úplnost zahrnutí a ocenění účetních případů do
ověřovaného období.
Dále bychom Vás rádi upozornili na to, že auditor by měl být přítomen inventuře stavu
zásob, případně dlouhodobého majetku, jedná-li se o významné položky aktiv. Na
základě získaných informací předpokládáme, že stav zásob Vaší společnosti bude
k rozvahovému dni nevýznamný.
Jako výsledek našeho ověření vystavíme „Zprávu nezávislého auditora o ověření roční
účetní závěrky k …..“, „Zprávu nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za období od
– do“ s doložkou podle českých, resp. mezinárodních auditorských zásad a „Zprávu
nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích“. Zprávy jsou vystaveny obvykle v české a
německé nebo anglické verzi.
Ke zprávě auditora přikládáme tzv. „Management Letter“, ve kterém informujeme vedení
společnosti o poznatcích, resp. nedostatcích, které vyplynuly, resp. byly zjištěny v průběhu
našich auditorských prací a rovněž naše doporučení ke zlepšení účetnictví a kontrolního
systému.
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K optimalizaci auditorských prací se naše ověření obvykle člení na předaudit a vlastní audit,
což umožňuje včas zjistit a korigovat případné chyby a nedostatky v účetním a daňovém
systému. Tyto naše aktivity v průběhu roku usnadňují a v konečném důsledku i zlevňují naši
práci při ověření. Společnost PROXY – AUDIT, s.r.o. je připravena pro zajištění auditorské
činnosti jmenovat stálý auditorský tým, který povedou zkušení statutární auditoři. Ve
společnostech HLB PROXY v současnosti působí 11 auditorů s oprávněním Komory auditorů
České republiky.
Naším standardem je vytvoření stabilních auditorských týmů, které se mohou v případě
prodloužení spolupráce s klientem věnovat auditorským zakázkám po celou dobu naší
spolupráce. Tím je zajištěna kontinuita naší práce, vyšší kvalita i efektivita auditu.
2.3

Mzdová evidence, mzdové účetnictví, personalistika
PROXY, a.s. vede mzdové účetnictví v účetním software Helios české společnosti LCS.
Služby mzdové evidence provádí v naší společnosti kvalifikovaný tým 8 certifikovaných
mzdových účetních v Praze a Českých Budějovicích. Zpracování mzdové evidence
zajišťujeme tak, aby naši klienti neměli s výjimkou včasného předávání podkladů a informací
s vlastním zpracováním mezd žádné další starosti. Přebíráme na sebe práce spojené i
s nahlášením a odhlášením zaměstnanců na všech potřebných úřadech, se zpracováním
příkazů do banky, eventuelně i na žádost klienta sami převádíme finanční prostředky na
jednotlivé účty zaměstnanců i českých úřadů. Tuto službu nabízíme pouze na výslovnou
žádost klienta v případě potřeby mimořádného utajení informací o vyplácených mzdových
prostředcích.
Naše mzdové účetní jsou samozřejmě připraveny poskytovat i další služby spojené se
mzdovým účetnictvím, zejména spojené s tzv. personalistikou. Jedná se o zpracování a
přepracování pracovních smluv, uzavírání dodatků k pracovním smlouvám, zajišťování
potřebných povolení pro zaměstnávání cizinců, hlídání přesčasových hodin, dovolené,
zpracování různých reportingů a hlášení pro interní potřeby atd.

2.4

Finanční účetnictví
V oblasti finančního účetnictví nabízíme především následující služby:
vedení finančního účetnictví podle českých účetních a daňových předpisů –
účetnictví je zpracováno v účetním softwaru Helios Orange
konzultace a pomoc při řešení vznikajících problémů
výpočet měsíční nebo čtvrtletní DPH
vedení zákonné záznamní povinnosti pro účely DPH a zpracování agendy týkající
se DPH (přiznání, souhrnná hlášení)
sestavení měsíčních (kvartálních) závěrek a měsíčních (kvartálních) reportů ve
formě požadované klientem a to jak dle českých účetních předpisů tak i dle
koncernových předpisů (HB II, IFRS, US GAAP)
Hotline-Service v záležitostech finančního účetnictví, atd.
Společnost má přidělenu jednu odpovědnou účetní a daňového poradce, který
společnost zastupuje v rámci běžné účetní a daňové agendy (na základě plné moci).
Nadstandardní daňové služby jsou účtovány hodinovými sazbami – viz. bod 3.
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