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TPA již 25 let poskytuje
poradenské služby
TPA působí v České republice
jako poradce v oblasti
daní, auditu, ale i v dalších
specializovaných oborech. Od
svého začátku v roce 1993,
kdy pod původním názvem
NOTIA AUDIT čítala jednoho
poradce a pět zaměstnanců,
se již po šesti letech díky
členství v mezinárodní
poradenské skupině TPA
Group rozrostla do 11 zemí
střední a jihovýchodní
Evropy. Dnes je nezávislým
členem poradenské sítě
Baker Tilly Europe Alliance,
která je součástí Baker Tilly
International se zastoupením
ve 147 zemích a řadí se
mezi top 10 globálních
poradenských sítí.
TPA Group za čtvrtstoletí na českém trhu
expandovala od nabídky poradenství
v oblasti daní a účetnictví do dnešního portfolia poradenských služeb, kam
patří např. oceňování a znalecká činnost,
obchodní due diligence, business consulting, restrukturalizace či M&A. Stála
za celou řadou úspěšně uzavřených fúzí
a akvizic, nejen českých a zahraničních
firem, ale i těch nadnárodních. Novinkou
v produktech TPA je implementace informačního systému HELIOS Orange a poradenství s tím spojené. Jedná se o nejrozšířenější český podnikový informační
systém (ERP) pro nejširší spektrum firem
zabývajících se výrobou, obchodem či
službami, přes produkty pro oblast veřejné
správy, až po např. produkty pokrývající
specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení. TPA díky dokonalé
znalosti podnikových procesů ve spojení s nabídkou implementace kvalitního
ERP systému poskytuje klientům výji186

Jiří Hlaváč (vpravo), parter TPA, s vítězem Gentlemanské firmy roku 2018 Janem Hůdou, předsedou představenstva Rybářství Třeboň

mečné spojení, které podpoří jejich byznys
i v technologickém segmentu.
V historii společnosti TPA byly čtyři důležité milníky. Prvním byl rok 1993, kdy
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Rostislav Kuneš společně s Janou Skálovou
založili společnost NOTIA AUDIT. Díky
rychlému a úspěšnému rozvoji došlo v roce
1999 k vytvoření joint-venture s rakouskou
společností Treuhand Partner Austria a ke
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Závodníci charitativního běhu Běh pro Thomayerku, který se běží v areálu Thomayerovy nemocnice

vstupu do mezinárodní skupiny Horwath
International (dnes Crowe Global). V roce
2002 došlo ke změně jména společnosti na
TPA Horwath.
Následným přelomovým rokem byl rok
2016. V něm došlo ke vstupu společnosti
jako nezávislého člena do poradenské sítě
Baker Tilly Europe Alliance a ke zkrácení jména společnosti na TPA. Baker Tilly
Europe Alliance je složena ze tří nezávislých členů – Baker Tilly International,
nezávislý člen Baker Tilly International
v Německu, Baker Tilly, a skupina TPA
Group. TPA Group jako člen této aliance
může plně využívat a nabízet svým klientům profesionální služby celosvětové sítě
daňových a podnikových poradců a auditorů ve všech hlavních obchodních centrech
světa. Klienti profitují z přímých komunikačních kanálů a mají přístup ke špičkovým mezinárodním poradcům s vynikající
znalostí situace na trhu včetně specifik
jednotlivých zemí.
TPA si zakládá na proklientském přístupu, stejně jako na společensky odpovědném
chování. Ve spolupráci s CZECH TOP 100
od roku 2014 každoročně uděluje ocenění
Gentlemanská firma roku, které si klade
za cíl přispět ke kultivaci ekonomického,
podnikatelského a společenského prostředí i k podpoře etiky podnikání a řádného
chování firem. Mezi držitele tohoto ocenění
patří např. výrobce zabezpečovacích sys-

témů JABLOTRON, výrobce lyží Sporten
nebo letošní vítěz Rybářství Třeboň.
TPA společně s Thomayerovou nemocnicí a Institutem klinické a experimentální
medicíny (IKEM) organizuje charitativní běh – Běh pro Thomayerku. Výtěžek
ze startovného putuje na projekty Centra
podpůrné péče Lékořice, které se zaměřují
na dobrovolnickou činnost, herní aktivity,
zooterapii či provozování kavárny v areálu
Thomayerovy nemocnice Naše kavárna.
TPA pravidelně přispívá nejen finančně, ale i materiálně organizacím jako např.
Dobromysl, která pomáhá lidem se zdravotním postižením i jejich blízkým, Dlaň životu
poskytující sociální služby v azylovém domě
pro těhotné ženy v tísni nebo Nadaci Rozum
a Cit, která zajišťuje podporu náhradním
rodinám a opuštěným dětem. Každoročně
se zaměstnanci TPA v rámci dobrovolnictví
zapojují i do jednorázových projektů.
TPA má v současné době 27 poradců a více
než 220 zaměstnanců. Při svém byznysu intenzivně spolupracuje s odbornými
komorami a asociacemi jako je Komora
daňových poradců, Komora auditorů České
republiky či Česko-německá obchodní a průmyslová komora a je partnerem
Asociace exportérů. Partneři společnosti
TPA se navíc věnují publikační i pedagogické činnosti a pravidelně vystupují na
fórech či konferencích. Skupina TPA se

Jana Skálová, partnerka TPA, se získaným oceněním Nejžádanější zaměstnavatel v daních
soutěže Daňař & Daňová firma roku

objevuje často na horních příčkách oborových soutěží. Svou velikostí, klientskou
základnou i rozsahem služeb patří do první
desítky poradenských společností v České
republice.
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