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PRAHA BRNO BRATISLAVAPELHŘIMOV VídEň HORN

Opět tu máme Vánoce. Rád bych Vám při 
této příležitosti řekl pár slov.

Rok 2013 byl pro naši kancelář rokem klid-
ným a stabilním a byli jsme schopni udržet 
naši dobrou pozici na českém trhu.

Z důvodu několika odchodů na mateřskou 
dovolenou jsme změnili personální obsazení 
našeho týmu. Paní Radce Smetanové, Mila-
dě Vodičkové a Elišce Strážnické gratuluje-
me k narození jejich prvních dětí.

Dále bych rád zmínil, že jedna z našich ko-
legyň absolvuje roční vzdělávací kurz pro 
mezinárodní právo na univerzitě Univer-
sität Wien a tím ještě více rozšíří naši od-
bornost v oblasti mezinárodního práva. 
Naše marketingové oddělení organizovalo 
tento rok celou řadu seminářů a akcí a tím 
výrazně přispělo ke stabilitě a věhlasu naší  
společnosti.

Příští rok přejdeme na nový formát našeho 
účetního programu. Kromě elektronického 
archivu, který používáme již několik let, 
budeme také bezpapírově účtovat. Naši kli-
enti budou mít možnost posílat účetní do-
klady elektronicky do své vlastní klientské 
schránky, ze které je převezme naše účetní. 
Také archivace vlastních účetních dokladů 
bude probíhat elektronicky, což je další krok 
směrem k bezpapírové kanceláři. Přechod na 

tento program plánujeme začátkem roku 
2014 a jsme přesvědčeni, že si tuto novinku 
velmi rychle oblíbíte. 

Při pohledu za hranice uvidíte, že jsme se 
tento rok přestěhovali ve Vídni do nové kan-
celáře a také ji personálně obsadili.

Po dlouholeté spolupráci opustila naši slo-
venskou kancelář dosavadní jednatelka. Po-
dařilo se nám získat novou jednatelku Ing. 
Hanu Brabcovou, která do té doby pracova-
la v naší pražské kanceláři a která nyní pře-
sídlila na Slovensko.

Jako každým rokem i letos se zřekneme vá-
nočních dárků a přání a částku na to vyhra-
zenou věnujeme potřebným.

Na konci tohoto roku bych Vám všem rád 
vřele poděkoval za spolupráci. Také děkuji 
našim zaměstnancům, že dokáží v této těžké 
době, která nás čeká, udržet vysokou kvalitu 
služeb naší kanceláře.

Přeji Vám šťastné a požehnané vánoční svát-
ky a spokojený rok 2014.

Jménem všech zaměstnanců:

Váš
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