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TISKOVÁ ZPRÁVA  

 

Advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš rozšiřuje své služby o oblast daňového 

poradenství  

Praha, 2. dubna 2015 -  Advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš rozšiřuje své portfolio služeb o oblast 

komplexního daňového poradenství, a to prostřednictvím nově založené společnosti SAMAK TAX. 

V čele SAMAK TAX je zkušený daňový poradce a zároveň partner kanceláře Ondřej Havle. V týmu 

bude spolupracovat s Lenkou Rigo, která se v oblasti daní pohybuje téměř osm let. Založení SAMAK 

TAX je významným milníkem v procesu transformace původně samostatné advokátní kanceláře 

Švehlík & Mikuláš na poradenskou skupinu SAMAK, poskytující pod jednou značkou v rámci 

sesterských společností komplexní portfolio právních, daňových a účetních poradenských služeb.  

„Z našich zkušeností vyplývá, že většina právních problémů a situací úzce souvisí s oblastí daní 

a naopak. Poskytování poradenství v obou oblastech pod jednou značkou znamená, že naši klienti 

získají v případě potřeby u naší kanceláře vedle stávajícího právního také komplexní daňový servis 

a tím také úsporu administrativní zátěže, času a financí, “ říká Zdeněk Mikuláš, zakládající partner 

SAMAK.  

„Synergií právních a daňových služeb získává kancelář cennou konkurenční výhodu. Jsem přesvědčen, 

že to klienti ocení. I v oblasti daní samozřejmě držíme základní filozofii firmy, a to je poskytovat 

komplexní služby týmem odborníků s bohatými zkušenostmi v oblastech jejich specializace, a to vždy 

na vysoké úrovni za velmi rozumných podmínek,“ říká Ondřej Havle. 

Ondřej Havle 

V oblasti daňového a účetního poradenství působí Ondřej již více jak 15 let. Svou profesní kariéru 

začal na vedoucí pozici v daňové správě se zaměřením na kontrolní činnost v oblasti daní.  Od roku 

2005 pracoval v PricewaterhouseCoopers, a to se zaměřením na problematiku daně z příjmů, 

zpracování návrhů daňově optimálních řešení různých transakcí v rámci nadnárodních společností 

a posuzování aspektů mezinárodní migrace pracovníků z pohledu personálního zdanění i sociálního 

a zdravotního pojištění. Poté působil sedm let v mezinárodní poradenské kanceláři Schaffer & Partner 

na pozici partnera zodpovědného za poskytování komplexních daňových služeb českým i zahraničním 

klientům. Před příchodem do skupiny SAMAK spolupracoval Ondřej se společností Vilímková Dudák & 

Partners, kde jako zakládající partner daňového oddělení řídil a koordinoval úspěšný start-up projekt 

rozšíření portfolia služeb této poradenské kanceláře o novou společnost poskytující daňové a účetní 

služby.  

 

Lenka Rigo 

Lenka Rigo se pohybuje v daňové oblasti od roku 2008. V letech 2008 - 2013 pracovala v mezinárodní 

poradenské kanceláři zabývající se poskytování daňových služeb převážně zahraniční klientele 
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a nadnárodním společnostem. Dále působila v několika poradenských kancelářích se zaměřením 

na poskytování komplexního daňového poradenství včetně přeshraničních transakcí. Ve své praxi 

se specializuje zejména na daně z příjmů, problematiku mezinárodního zdanění a DPH, disponuje 

však i znalostmi z oblasti ostatních daní. 

 

Kontakt pro média:  
Kamil Chalupa 
E-mail: chalupa@chmc.cz    
Tel.: +420 602 865 834 
 

Advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš vznikla dubnu 2012 spojením dvou samostatných advokátních týmů, 
z nichž jeden vedl Marek Švehlík a v čele druhého stál Zdeněk Mikuláš. Oba zkušení advokáti s praxí 
z mezinárodních kanceláří Rödl & Partner a White & Case. Kancelář se sídlem v Praze se postupně rozrůstala 
a po dvou letech ve svém týmu měla více než 20 právníků a právních asistentů. Ti se zabývají pěti základními 
právními praxemi: Fúze a akvizice, restrukturalizace; Obchodní právo; Bankovnictví, finance, leasing; 
Nemovitosti a stavební právo; Sporná agenda a správa pohledávek.  
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