
V  případě vzniku sporu je důležité shromáždit klíčová fakta, vyhodnotit pozici stran 
sporu a  vytvořit vhodnou strategii. Úspěch ve sporu stále častěji vyžaduje detailní 
expertní znalost předmětné oblasti. A právě zde může KPMG pomoci v podobě pora-
denství při řešení sporů.

Naše služby
Oddělení forenzních služeb KPMG poskytuje odbornou, objektivní a  nezávislou pomoc 
při prevenci a řešení probíhajících obchodních a investičních sporů. KPMG svým klientům 
a  jejich právním poradcům může nabídnout služby jako je například prověrka obchodních 
smluv, výpočet náhrady škody, poradenství ve specializovaných otázkách či pomoc s mimo-
soudním urovnáním sporu.

Znalecké služby
Jakožto znalecký ústav můžeme pro klienta připravit znalecké posudky, odborné zprávy 
a přednést jejich závěry před soudem či tribunálem.

Odborné poradenství
Poskytujeme specializované poradenství v  řadě oblastí, jako je účetnictví, oceňování či 
daňové záležitosti, které vyvstaly v průběhu sporu.

Řešení sporů
V roli nezávislého experta, rozhodce nebo mediátora můžeme napomoci smírnému urov-
nání sporu, aby se strany nemusely uchylovat ke zdlouhavým a nákladným řízením.

Transakční poradenství
Prověříme obchodní smlouvy a  posoudíme úpravy kupní ceny a  související finanční 
výkazy, což může významně snížit riziko případných sporů.

Členové našeho týmu pro poradenství při řešení sporů disponují jak znalostmi daného 
odvětví, tak technickými znalostmi potřebnými k tomu, aby se věnovali každému aspektu 
vašeho případu. Tým vedou uznávaní odborníci a jeho členové při své práci dodržují globální 
metodologie KPMG, což přispívá k vysoké kvalitě naší práce. 

Společnosti při 
své obchodní 
činnosti čelí 
řadě výzev. 
Stále častěji 
se mezi ně 
řadí i právní 
spory, které 
mají negativní 
vliv na finanční 
výkonnost 
organizace 
a v nejhorším 
případě mohou 
ohrozit její 
samotnou 
existenci.

Poradenství při řešení sporů



Poradenské služby KPMG při řešení sporů

KPMG vám pomůže ve všech fázích sporu: od zabránění eskalace sporu po 
poskytování znaleckých služeb.

 – Příčina sporu může vzniknout v průběhu běžné obchodní činnosti, mohou 
ji však odhalit také ostatní forenzní služby. KPMG nabízí forenzní šetření či 
prověřování smluv, např. kupních či úvěrových. Rovněž vám pomůžeme provést 
odhad a vyčíslení případného budoucího nároku v rámci hrozícího sporu.

 – V této fázi můžeme vypracovat předběžné vyhodnocení pozic obou stran 
sporu, včetně ekonomických a finančních aspektů případu. Bude-li třeba, 
pomůžeme vám s mimosoudním vyrovnáním (např. prostřednictvím mediace 
či podpůrných vyjednávání s cílem dosáhnout smírného řešení).

 – V našich znaleckých posudcích prezentujeme důvěryhodné a objektivní 
názory na vyčíslení škody. Provádíme kritické rozbory posudků jiných znalců, 
a to jak v lokálních, tak mezinárodních sporech. V případě potřeby vám 
můžeme nabídnout služby týmu forenzních technologií a tzv. corporate 
intelligence (vyhledávání informací o osobách a společnostech).

 – Naši kvalifikovaní odborníci jsou připraveni prezentovat závěry našich posudků 
a zpráv u soudu nebo před tribunálem a spolupracovat s právníky na přípravě 
otázek pro znalce protistrany. Pro naše klienty vystupujeme také jako rozhodci 
či nezávislí experti.

 – Naše služby v období po vydání rozhodnutí zahrnují přesné vyčíslení konkrétní 
výše přiznané náhrady škody či službu prověrky majetkových poměrů (asset 
tracing).

Naši specialisté jsou připraveni kdykoliv zodpovědět vaše dotazy. Pro více informací 
o službách nabízených forenzním oddělením KPMG nás neváhejte kontaktovat.

Průběh sporu

Před sporem
Strany se věnují své 
běžné obchodní 
činnosti

Vznik sporu
Došlo k porušení 
smlouvy nebo jiné 
příčině sporu 

Písemná podání 
Strany předkládají 
a vzájemně revidují 
svá podání 

Projednání případu
Případ je projednán 
před příslušným 
soudem nebo 
tribunálem

Po rozhodnutí
Spor je rozhodnut 
a rozhodnutí je 
vykonáváno

Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní 
osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, 
nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou 
platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace 
by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.
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