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Vážené dámy, 
vážení pánové, 
druhé letošní číslo 
Newsletteru dostá-
váte na  obrazovky 
svých zařízení 
v době, kdy LERIKA 
vstupuje do  desá-

tého roku své existence. Během devíti let 
se nám podařilo vybudovat firmu s přá-
telským, relativně neformálním a  do-
statečně stabilním prostředím. Stručné 
líčení této malé historie najdete v článku 
uvnitř čísla. 

Na  tomto místě chci jen doplnit, že 
si – společně s  Monikou Borkovcovou 
a našimi kolegy – dobře uvědomujeme, 
že to není výsledek jen naší snahy a naší 
práce, ale že jsou za ním především naši 
zákazníci. Když v článku čtete o zavedení 
dalších služeb, je to podepřeno rozhod-
nutím našich zákazníků svěřit nám další 
odpovědnost. Když text hovoří o  přijí-
mání nových pracovníků, je za  tím roz-

hodnutí našich zákazníků zadávat nám 
práci. Když vzpomínáme na  zařizování 
kanceláře, uvědomujeme si, že to byli 
naši zákazníci, kdo nám to umožnili. 

Ohlédnutí zpátky je příležitostí podě-
kovat. A vlastně i  zavzpomínat, protože 
zákazníci pro nás nejsou čísla v  bilanci 
výnosů nebo počty firem, ale jsou to 
lidé, kteří mají tváře a  jména. Jsou to 
lidé, díky jejichž důvěře LERIKA vznikla, 
žije a  má budoucnost. Ostatně, do  bu-
doucna míří i další část našeho Newsle-
tteru. I  tentokrát chceme inspirovat 
a upozornit na příležitost podnikat snad-
něji a s co nejnižšími daňovými náklady. 
Proto v něm najdete článek o daňových 
aspektech zaměstnávání lidí s  posti-
žením. Jako už tradičně uvnitř najdete 
i  komentář daňového poradce, daňové 
vtipy a představení našeho kolegy. 

Přeji Vám, abyste letos mohli spolu 
s klasikem prožívat, že „nejkrásnější ob-
dobí je patrně podzim.“

Ivana Ottová

Zdá se, že konečně končí doba, kdy lidé 
s  nějakým postižením patřili do  ústavů 
nebo „jen“ do  izolace chráněných bytů. 
Poměry se mění, díky pokročilejší medi-
cíně, chytřejším kompenzačním pomůc-
kám i díky tomu, že postupně mizí před-
stavy, podle nichž člověk, který nemůže 
hýbat nohama nebo mimickými svaly, 
nemůže odvádět dobrou práci. Vlastně 
se tak vracíme k přirozenému stavu sta-
rých dob, kdy i  částečně zchromlý vy-
sloužilec byl vítanou posilou na  statku 
a námořník s dřevěnou nohou byl plat-
ným členem posádky. 

Zaměstnat postiženého člověka ale 
vyžaduje také řešení řady účetních a da-
ňových záležitostí. Některé jsou povinné, 
v  dalších případech „jen“ utíkají peníze, 

Daňové aspekty zaměstnávání osob 
se zDravotním postižením

 y Každý zaměstnavatel, který zaměst-
nává alespoň 25 lidí, má dle § 81 

zákona o  zaměstnanosti (435/2004 
Sb.) povinnost zaměstnat jed-

noho postiženého na  kaž-
dých 25 lidí. Osoba na třetím 
(nejtěžším) stupni invalidity 
se přitom počítá za tři. Takže 

pokud zaměstnáváte 80 lidí, 
vyplývá z  toho povinnost za-

městnat alespoň jednoho těžce 
postiženého nebo tři osoby na  prv-
ním stupni invalidity. Pro přesnost 
uvádíme, že rozhodující není počet 
zaměstnanců, ale počet odpracova-
ných hodin. 
Zaměstnavatel, který této povinnosti 
nedostojí, zaplatí podle zmíněného 
zákona speciální odvod ve výši 2,5 ná-
sobku průměrného platu za každého 
postiženého, kterého měl zaměstnat. 
Pokud má tedy firma 80 lidí pracují-

Pro firmy nad 25 zaměstnanců je zaměstnávání invalidů povinností. z této povin-
nosti se ovšem může snadno stát výhoda, pokud firma využije všech slev na da-
ních a příspěvků, které se jí nabízí. 

které by jinak utíkat nemusely. 

A  pokud máte alespoň 25 zaměst-
nanců, týkají se Vás, i když postižené ne-
zaměstnáváte. 

„Zaměstnat 
         postiženého člověka 
     ale vyžaduje také řešení 

řady účetních 
a daňových záležitostí. 
Některé jsou povinné, 

v dalších případech „jen“ 
utíkají peníze, které by jinak 

utíkat nemusely. “
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 y Pokud byl invalidní zaměstnanec 
předtím veden v  evidenci úřadu 
práce, je možné za  něj získat dotaci 
až 10  000 korun měsíčně. K  tomu je 
ovšem třeba splnit další podmínky 

(zejména daňovou bezdlužnost) 
a  vyřídit nějaké papírování. Pokud 
uvažujete o  této cestě, je důležité 
kontaktovat daňového poradce s do-
statečným předstihem. Ideálně dříve 
než začnete jednat s konkrétním kan-
didátem. 

 y Vedle toho je možné získat i další vý-
hody, jak je stanoví § 78 již citovaného 
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cích na plný úvazek a nemá žádného 
invalidního zaměstnance, zaplatí 
do  poloviny února příštího roku 7,5 
násobek letošní průměrné mzdy. Této 
povinnosti se můžete vyhnout tím, že 
odebíráte zboží nebo služby od sub-
jektu, mezi jehož zaměstnanci tvoří 
postižení více než 50 %.

 y Co se týče pracovní smlouvy a  sou-
visejících náležitostí, je možné při-
stupovat k  invalidnímu zaměstnanci 
stejně jako k  jakémukoliv jinému. 
Včetně toho, že vstupní prohlídka 
musí potvrdit, že je schopen vykoná-
vat práci, pro kterou je najímán. 

 y Invalidní zaměstnanec má nárok 
na  slevu z  daně z  příjmu (dle § 35 
zákona o  daních z  příjmu 586/1992 
Sb.). To se projeví již při výpočtu mě-
síčních záloh a je podmíněno dolože-
ním potvrzení o invaliditě. 

 y Slevu na  dani z  příjmu ale může 
uplatnit podle téhož paragrafu té-
hož zákona i  zaměstnavatel, a  to až 
do 60 000 korun ročně (v případě, že 
je osoba na  třetím stupni invalidity 
zaměstnána na plný úvazek).

„Co se týče pracovní smlouvy 
a souvisejících náležitostí,

je možné přistupovat
k invalidnímu zaměstnanci 

stejně jako 
k jakémukoliv jinému.“

Chráněné 
praCovní místo 
Zaměstnavatel může na  základě 
dohody s úřadem práce zřídit tzv. 
chráněné pracovní místo. Dohoda 
se uzavírá na dobu tří let a vyplývá 
z  ní také povinnost zaměstna-
vatele udržovat místo obsazené 
po celé tři roky. Dohoda se může 
vztahovat i  na  osobu se zdravot-
ním postižením, která je osobou 
samostatně výdělečně činnou. 

Příspěvek úřadu práce může 
dosáhnout až 48  000 Kč ročně, 
vedle toho může zaměstnavatel 
uplatnit některé speciální náklady. 

Podrobnost určuje §75 zá-
kona o zaměstnanosti a navazující 
předpisy.

zákona 435/2004 Sb. Jedná se např. 
o příspěvek při zřízení společenského 
místa, příspěvek při přípravě osoby 
se zdravotním postižením k  práci či 
příspěvek na podporu zaměstnávání 
osoby se zdravotním postižením. 

 y Pokud představují osoby se zdra-
votním postižením více než 50% za-
městnanců, otevírá se podle téhož 
paragrafu téhož zákona cesta k  řadě 
dalších benefitů. Vzhledem k  již 
zmíněnému vzorci, podle kterého 
je jedna osoba se třetím stupněm 
invalidity počítána za  tři postižené, 
fakticky může stačit jedna šestina za-
městnanců. Za určitých podmínek je 
tak možné dokonce uvažovat třeba 
o vyčlenění určité aktivity do nového 
právního subjektu. To už je ale pod-
statně složitější záležitost, kterou je 
třeba důkladně promyslet a připravit. 

 y A  pak je tu ještě speciální záležitost, 
tzv. chráněná pracovní místa. 

Zkrátka, pokud nezaměstnáváte osoby 
se zdravotním postižením, nejspíš Vás to 
stojí peníze. A  pokud je zaměstnáváte, 
není vyloučeno, že utíká příležitost do-
stat od  státu mnohem více. Na  druhou 
stranu je pravda, že využití některých 
možností je administrativně obtížné a že 
některé paragrafy jsou opravdu složité. 
Ale od  toho máte své daňové poradce, 
aby takové záležitosti studovali za Vás. 

Vladimíra Brožová



Historie firmy začíná v  roce 2005, kdy 
Ivana Ottová, daňová poradkyně Ern-
st&Young na  mateřské dovolené, do-
spěla k tomu, že práce pro korporaci bylo 
právě tak dost. „Neměla jsem už chuť po-
kračovat ve  velké organizaci, a  zároveň 
jsem chtěla lépe sladit práci a  rodinný 
život. A to mi vlastní firma umožnila. Teď 
obvykle pracuji do  tří hodin, pak jsem 
s  rodinou a pokračuji pozdě v noci. Zá-
kazníci si už zvykli, že ode mne dostávají 
maily po půlnoci.“ 

Když za firmu obchodují 
spokojení zákazníci
Logickým řešením tedy bylo založení 
firmy, v  níž spojila síly s  dalším společ-
níkem a které dali název Tax Dimension, 
s.r.o. Ivana Ottová byla od začátku part-
nerkou pro daňové poradenství. 

„Bylo to takové až euforické období,“ 
vzpomíná. Obchody šly dobře a  zákaz-
níků rychle přibývalo. Tím spíše ale bylo 
zapotřebí co nejrychleji nastavit procesy 
a  organizační strukturu. A  také rozšířit 
služby. Někteří zákazníci totiž poptávali 
i  vedení účetnictví a  zpracování mezd. 
Proto přišla Monika Borkovcová, před 
mateřskou dovolenou vedoucí účetní 
ve  středoevropské pobočce Logiky 
(dnes CGI) se zkušenostmi z  KPMG. Ani 
ona neměla chuť pokračovat v  korpo-
rátní kariéře. „Začínali jsme s malou kan-
celáří v Hloubětíně. Nikdo mi do ničeho 
nemluvil a  zároveň jsem se o  všechno 
musela postarat sama. O kancelář, o při-
jímání lidí, o  počítače, o  tonery do  tis-
kárny a i nábytek jsme museli smontovat 
společně s manželem. Úplně jsem ožila,“ 
vzpomíná s  úsměvem. O  pár měsíců 
později ale požádal jeden velký podnik 
o  kompletní rekonstrukci účetnictví, 
takže z  malého účetního oddělení se 
stalo větší a přestěhovalo se k daňovým 

Lerika Do Desátého roku
Během let, která od založení společnosti LERIKA uplynula, prošla érou rychlého růstu i krizí a úspornými opatřeními. 
Vyrostla v dospělou stabilní firmu s mnohými dalšími ambicemi, které teprve čekají na naplnění. 

přistupuje. U  zaměstnanců účetního 
oddělení je naopak podstatnější zna-
lost aktuálních předpisů než schopnost 
řešit poměrně komplikované abstraktní 
problémy. „Těžké je hlavně to, že účetní 

ve  firmách jsou často introvertní a  jsou 
zvyklí nekompromisně vyžadovat, aby 
jejich kolegové odevzdávali podklady 
správně a  včas. Pokud tomu tak není, 
stává se, že třeba kolegovi nevydají po-
tvrzení. Takový přístup je u nás nepřija-
telný. Hledáme lidi, kteří umí účetnictví, 
jsou extrovertní, zákaznicky orientovaní 
a vědí, že nemohou vystupovat v pozici 
autority. To vůbec není lehké,“ doplňuje 
Monika Borkovcová. 

Krize a stabilizace
Rozjezd úspěšné firmy zastavila až krize. 
První změna byla vlastně pozitivní. „Na-

poradcům do  ulice 
Na Příkopě. 

Nové firmě se 
dařilo. Během tří let 
vyrostla na  25 lidí 
a byla založena také 
pobočka na  Slo-
vensku. Obchod 
zpočátku zajišťoval 
tehdejší společ-
ník, který aktivně 
oslovoval potenci-
ální zákazníky, ale 
po  nějaké době se 
hlavním prodejním 
kanálem stalo do-
poručování. A  tak 
je tomu doposud. 
Spokojení zákazníci 
doporučují firmu 
LERIKA svým zná-
mým. A  když přijde 
do  podniku nový 
finanční ředitel, který zná firmu LERIKA 
z  minulosti, často jí svěří daňové pora-
denství nebo účetnictví i v nové firmě.

Kde brát extrovertní účetní?
K  tomu, aby LERIKA dokázala takový 
růst zvládnout, byla ale zapotřebí udě-
lat spoustu práce uvnitř firmy. Zavést 
pravidla, nastavit procesy, nasadit infor-
mační systém, zavést znalostní databázi 
(tedy podmínky pro systematickou práci 
se zkušenostmi a  informacemi, které již 
firma získala). To se dá v článku shrnout 
jedinou větou, ale poučenější čtenář ví, 
že každá položka obnáší stovky hodin 
a spoustu úsilí. 

Řešil se také nový název firmy. Dis-
kuze a  pokusy nakonec skončily spoje-
ním všech aktivit pod brandem LERIKA. 
V té době byla také zvolena svěží zelená 
barva, které se drží firemní design do-
dnes. 

A bylo zapotřebí získat zaměstnance. 
Jak dnes Ivana Ottová vzpomíná, právě 
to bylo v první fázi nejtěžší. LERIKA potře-
bovala lidi, kteří se vyznají v oboru, umí 
anglicky a  zároveň jsou samostatní, so-
ciálně vyzrálí a umí bezproblémově ko-
munikovat se zákazníky i kolegy. Od za-
čátku používá sadu logických testů, které 
ukážou, s  jakými problémy je kandidát 
schopen se vyrovnat a jak k jejich řešení 

V této budově v ulici Na Příkopě byly první kanceláře firmy.
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Nikdo mi do ničeho nemluvil 
a zároveň jsem se o všechno 

musela postarat sama. 
O kancelář, o přijímání lidí, 

o počítače...

„Hledáme lidi, 
kteří umí účetnictví, 

jsou extrovertní, 
zákaznicky orientovaní a vědí, 

že nemohou vystupovat 
v pozici autority. 



víte, proč účetní nikdy nečtou 
romány?
Protože jediná čísla, která se v nich ob-
jevují, jsou čísla stránek.

víte, proč jsou účetní dobrými 
milenci?
Jsou totiž skvělí, pokud jde o čísla.

Co dělají účetní, když se chtějí 
pobavit?
Sčítají telefonní seznam!

Co poví manželka účetního, když 
nemůže usnout?
„Miláčku, mohl bys mi popovídat o své 
práci...“

Jaká je definice dobrého daňového 
poradce? 
Po  dobrém daňovém poradci je po-
jmenována mezera v zákoně.

proč Bůh stvořil ekonomy?
Aby se účetní měli komu smát.
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jednou bylo mnohem snadnější sehnat 
dobrého zaměstnance. Pořád to bylo 
obtížné, ale zdaleka ne tolik jako před-
tím. Jenže asi tak po půl roce začalo ubý-
vat i  zakázek,“ popisuje události Ivana 
Ottová. U  některých zákazníků ubylo 
faktur i  zaměstnanců, jinde si začali dě-
lat více věcí vlastními silami a  některé 
firmy dokonce úplně skončily. Téměř 
úplně zmizely zakázky spojené s  fúzemi 
a akvizicemi. LERIKA reagovala nabídkou 
nových služeb souvisejících s  řízeným 
snižováním nákladů nebo likvidací firmy, 
ale celkový úbytek zakázek to nevyvážilo. 

Najednou bylo zapotřebí řešit úplně 
jiné věci než dosud. Snižovat počet za-
městnanců, přestěhovat se do  menších 
kanceláří a  celkově zefektivnit provoz. 
V  tomto nesnadném období se jedna-
telky také rozešly se třetím společníkem. 
„Bylo to emotivně náročné období, nic-
méně prošly jsme jím a  firma je dnes 
kompaktnější a stabilnější,“ vzpomínají. 

Dnes má LERIKA 17 stálých pracov-
níků a  spoustu plánů. „Bylo by dobré 

vyrůst v  následujících dvou letech tak 
na 20 - 25 lidí, pořádně rozběhnout Slo-
vensko a  možná i  nějakou další zemi,“ 
říká Monika. Dobrý základ mají v  tom, 
že jsou správně nastavené procesy a ka-
ždodenní chod firmy vyžaduje minimum 

zásahů. „Daří se nám delegovat. I proto, 
že máme spolupracovníky, na  které se 
můžeme opravdu spolehnout,“ uvádí 
k  tomu Ivana. Jednatelky tak mohou 
věnovat podstatnou část energie zále-
žitostem rozvoje a  nově vytvářené věci 
postupně předávat kolegům. 

„Zákazníci dostávají služby 
v kvalitě, za jakou by 

u mezinárodních firem 
platili řádově více. 

Firma funguje. Procesy jsou 
správně nastaveny. “

Účetní, manažer nebo 
obchoDník?

Petr Svach 
přišel v  roce 
2010 do  spo-
lečnosti LE-
RIKA, aby 
se po  osmi 
letech vrátil 
k  účetnictví 
a daním. Je to 

obor, na kterém oceňuje, že v něm roz-
hoduje soustavná tvrdá práce, a ne ostré 
obchodní praktiky. A také to, že člověku 
nedovolí ustrnout. „Jsou obory, kde se 
něco naučíte, a  máte vystaráno na  10 
let. Ale tak to u nás není. Ke změnám do-
chází téměř neustále,“ říká a pochvaluje 
si atmosféru ve firmě LERIKA, kde nikdy 
není problém zeptat se kolegů. Samo-
zřejmě vedle samostudia a pravidelných 
školení. 

Jak vysvětluje, vyhovuje mu i pestrost 
zákazníků – od malé české firmy po místní 
pobočku nadnárodní korporace s rozsáh-
lými požadavky na  reporting. „Vždy je 
tomu ale tak, že dobrý účetní musí pra-
covat přesně a detailně a zároveň mít vše 
hotovo včas. Ať už to dokážete stihnout 
za osm hodin nebo ne.“

Od účtů k jogurtům a zase zpět
Petr Svach působil v  průběhu své pra-
covní kariéry také na  různých mana-
žerských pozicích ve  výrobě a  prodeji 
rychloobrátkového spotřebního zboží. 
Řešil záležitosti financí, logistiky i  pro-
deje. Dokázal vést i  obchodní jednání, 
vyjednávat a plánovat rozvoj zákazníků, 
pokud to bylo zapotřebí. Zkušenosti 

z  těchto pozic také využívá v  oboru 
účetnictví. 

Naučil se například sladit se s každým 
konkrétním zákazníkem. „Je užitečné 
uvědomovat si, že každý potřebuje jiný 
způsob komunikace a  že od  každého 

můžete čekat něco jiného i co do kvality 
podkladů. Svým způsobem je naše situ-
ace v něčem podobná neustálému pro-
deji. Zákazník má vždy možnost ukončit 
s námi spolupráci, pokud by nebyl spo-
kojen.“ 

Spokojený je i  Petr Svach. Je rád, že 
se k  účetnictví vrátil a  je rád, že právě 
do  firmy LERIKA. „Je tu příjemné pro-
středí, dobré vztahy, dostatečná samo-
statnost při dodržování pravidel a práce, 
která mě baví. Co víc bych mohl chtít?“ 
Nicméně život není jen práce, takže 
Petra Svacha můžete občas potkat třeba 
na kole nebo na fotbalovém turnaji pří-
pravek, kam doprovází jednoho ze svých 
synů. 

Na závěr by bylo možné konstatovat, 
že cíle bylo dosaženo. Zákazníci dostá-
vají služby v kvalitě, za jakou by u mezi-
národních firem platili řádově více. Firma 
funguje. Procesy jsou správně nastaveny. 
Ale to vše je možné popsat jen jako začá-
tek. Jako první kroky na cestě k ještě šir-
šímu portfoliu služeb, ještě lepší kvalitě, 
ještě spokojenějším zákazníkům a  ještě 
úspěšnějšímu podniku.                       

(ham)
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Je užitečné si uvědomovat, 
že každý potřebuje

jiný způsob komunikace 
a že od každého můžete 

čekat něco jiného 
i co do kvality podkladů.



na internetu moderněJi

Ti z Vás, kteří pravidelně čtou naše mě-
síční Tax News, již zcela jistě zaznamenali 
i) daňové změny, které pod vedením 
pana Babiše chystá Ministerstvo financí 
od 1. ledna 2015 (pozn. autora – jednou 
ze zamýšlených změn bylo/je i znovuzave-
dení základní slevy na  dani pro pracující 
důchodce) a ii) zrušení omezení základní 
slevy na  poplatníka pro pracující dů-
chodce rozhodnutím Ústavního soudu. 
Nechci Vás těmito informacemi znovu 
zatěžovat, jen si dovolím poukázat 
na  některé dopady uvedeného rozhod-
nutí.

Zatímco Ministerstvo financí oče-
kávalo, že základní slevu na  poplatníka 
pracujícím důchodcům vrátí až pro rok 
2015 (pozn. autora – neboť uznalo, že 
se jednalo o  nesystémový krok, který dů-
chodce nesmyslně poškozoval, s  čímž ne-
lze než souhlasit), Ústavní soud svým ná-
lezem v podstatě rozhodl o tom, že sleva 
bude vrácena o rok dříve, tedy již na rok 
2014. Tak si tak říkám, jestli oni páni se-
nátoři, kteří podali stížnost k Ústavnímu 
soudu, pana Babiše spíše nedoběhli 
(s vidinou budoucích vyšších volebních 
preferencí), než o rok předběhli. A cože 
je tak zásadního na  výše uvedeném? 
Možná by to řekl málokdo, ale znamená 
to propad příjmové stránky státního 
rozpočtu pro rok 2014 ve  výši zhruba 
1,7 mld. Kč (pozn. autora – řečí čísel to 
mimo jiné při základní slevě na  dani 

na  poplatníka ve  výši 
24.840,- Kč/rok zna-
mená, že máme v České 
republice zhruba 68.400 
pracujících důchodců), 
což není úplně malé 
číslo. Takto „ztracené“ 
příjmy budou muset na-
jít někde jinde. 

A  kde že se tyto pří-
jmy najdou? O tom mů-
žeme sáhodlouze disku-
tovat či přemýšlet, ale 
řečeno slovy Járy Cimr-
mana to je tak všechno, 
co o  tom můžeme. Nebojme se ale, že 
nás naši páni politici zase něčím nepře-
kvapí. Zrovna nedávno jsem někde četl, 

že finanční správa si je vědoma toho, že 
sleva na dani formou daňového zvýhod-
nění na  vyživované dítě je ve  spoustě 
případů zneužívána, když ji místo jed-
noho rodiče uplatňují oba (např. jeden 
v  rámci zaměstnaneckého poměru 
a druhý ve svém daňovém přiznání) a že 
finanční správa není v podstatě schopna 
takovému jednání úplně zabránit. Do-
konce zaznělo i to, jestli by nebylo lepší 
tuto slevu zrušit a  nahradit ji něčím ji-
ným. Že by se nám zase rýsovalo nějaké 
další nesystémové rozhodnutí?

No nechme se překvapit. Každo-
pádně nám všem přeji, aby to bylo roz-

hodnutí smysluplné a  nevyvolalo tolik 
poprasku, jako když bylo schváleno 
omezení základní slevy na  dani pro 
pracující důchodce. I  když na  druhou 
stranu…aspoň bylo o  čem hovořit, co 
zkoumat a nám daňovým poradcům to 
přineslo spoustu dotazů, na  které byla 
žádána odpověď (takže bych si asi neměl 
vlastně na nic stěžovat).  

Martin Pecka
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„Zatímco Ministerstvo financí 
očekávalo, že základní slevu 

na poplatníka pracujícím 
důchodcům vrátí 
až pro rok 2015), 

Ústavní soud svým nálezem 
v podstatě rozhodl o tom, 

že sleva bude vrácena 
o rok dříve, 

tedy již na rok 2014.“

Komentář daňového poradce

AnEB jAK nám sEnátOřI VE sPOLuPRácI 
s ústAVnímI sOuDcI PřEDBěhLI, nEBO mOžná 
DOBěhLI mInIstERstVO fInAncí…

Společnost LERIKA má od  letošního 
léta novou webovou stránku. Má 
modernější grafiku, funguje rychleji 
a hlavně tam najdete mnohem více in-
formací na méně kliknutí. Je rozdělena 
do čtyř přehledných sekcí podle služeb 
(daňové poradenství, účetní služby, 
vedení mzdové agendy, ostatní), na-
jdete tam ke stažení Tax News, novinky 
a spoustu užitečných informací. 

Českou i anglickou verzi najdete na www.lerika.eu.


