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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RESEA s.r.o.
Historie
Společnost RESEA byla založena začátkem roku 2004. Zprvu se profilovala jako obchodní, vývoj
v oblasti daňové a dotační podpory státu a EU průmyslovým podnikům však přesunul těžiště zájmu
směrem ke komplexním poradenským a konzultačním službám.
Zkušenosti
Firma RESEA se profiluje v následujících oblastech poradenství pro průmyslové a IT firmy:


odčitatelná položka na výzkum a vývoj,



dotace z národních i nadnárodních zdrojů,



specializované daňové poradenství,



veřejné zakázky.

Společníci
Zkušenosti týmu RESEA se opírají o dva společníky – Jakuba Tománka a Michala Linharta.
Ing. Jakub Tománek


technicko-ekonomický specialista na projekty odečitatelné položky výzkumu a
vývoje a investiční dotace,



vzdělání dosaženo v technickém i ekonomickém oboru,



odčitatelné položce na výzkum a vývoj a dotacím z národních i nadnárodních zdrojů
se intenzivně věnuje od roku 2007,



rychlý kontakt – tel.: 608 873 630, email: tomanek@resea.cz

Ing. Michal Linhart


daňový poradce
ev. č. 00002815,

zapsaný

v Komoře

daňových

poradců

České

republiky,



daňové poradenství aktivně vykonává od roku 1998,



odčitatelné položce na výzkum a vývoj a dotačním daňovým souvislostem se
intenzivně věnuje od roku 2007,



rychlý kontakt – tel.: 608 922 924, email: linhart@resea.cz

Pracovníci
Společnost RESEA disponuje sestavou pracovníků na následujících pozicích:


projektový manažer (VŠ vzdělání),



revident technické dokumentace (VŠ vzdělání),



specialista technické dokumentace (VŠ vzdělání),



administrátor dotačních projektů (VŠ vzdělání),



specialista mezinárodní mzdové agendy (VŠ vzdělání),



asistentka daňového poradce,



účetní.
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Osobní zodpovědnost společníků
Ačkoliv jsou v našem týmu odborníci, kteří se podílí na zpracovávání Vašich projektů, oba společníci ctí
zásadu kontroly každého dokumentu, který k Vám od nás odchází. Tato zásada pramení z vysoké míry
uvědomění si vlastní zodpovědnosti obou společníků za výsledek prezentovaný klientovi a důsledky z něj
pramenící.
Osobní přístup
Naši spolupráci stavíme na osobních vztazích s Vašimi pracovníky. Každý Váš zaměstnanec, se kterým
při výkonu naší služby přicházíme do styku, je pro nás důležitý, a snažíme se s ním udržovat sice
profesionální, ale přátelský vztah. Naším cílem není dosahovat co nejvyššího počtu klientů za každou
cenu, ale vytvářet a udržovat se všemi našimi klienty pevné osobní vazby. Tímto způsobem Vám
můžeme věnovat maximální potřebnou péči.
Společenská odpovědnost
V týmu RESEA nezapomínáme na ty, kteří potřebují naši společnou pomoc a podporu. Částí našich
výnosů pravidelně přispíváme na různé nadační fondy, charitativní organizace a sport. Více informací
naleznete na našich webových stránkách www.resea.cz v sekci „Podporujeme“.

Na spolupráci s Vámi se za celý tým RESEA těší

Ing. Jakub Tománek – jednatel
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