Profesionální přístup
Služby poskytujeme na nejvyšší profesionální úrovni celé řadě nadnárodních,
mezinárodních i domácích společností, stejně tak jako organizacím / institucím veřejného
sektoru. Kancelář angažuje pouze zkušené odborníky z řad advokátů, patentových
zástupců a daňových poradců a vysoké nároky klade i na advokátní koncipienty a ostatní
zaměstnance.
Více

Stabilita a zkušenosti
Již přes 20 let jsme renomovanou advokátní kanceláří zaměřenou na komplexní právní a
poradenské služby podnikajícím subjektům soukromého i veřejného sektoru. Naši klienti
oceňují především skutečnost, že za vyřizování jejich záležitostí v kanceláři osobně
zodpovídají profesionálové s bohatými zkušenostmi v českém / evropském právním
prostředí.
Více

Multidisciplinarita
Zakázky multidiciplinární povahy řešíme zapojením renomovaných auditorských a
daňově-poradenských společností a dalších specializovaných subjektů. Takto sestavené
teamy odborníků lze využít např. pro rozsáhlá forenzní šetření, pro předprodejní /
předakviziční služby typu due diligence v rámci fůzí, akvizic a restrukturalizací, ale i
transakcí s majetkem, včetně rozmanitých transakcí s nemovitostmi či při komplikovaných
stavebních zakázkách.
Více

Mezinárodní rozsah
Při uspokojování mezinárodních potřeb našich klientů nabízíme potenciál mezinárodní sítě
právních kanceláří International Alliance of Law Firms. Při obsluze právních potřeb subjektů
operujících na trhu České republiky i v širším prostoru střední a východní Evropy, zejména
pak na Slovensku udržujeme nadto úzké pracovní kontakty s řadou mezinárodních
advokátních kanceláří.

Více

Novinky

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o. - transformace právní
formy
03.01.19 | Novinky
Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že k 1. lednu 2019 byla do
obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 307191 zapsána
k výkonu advokacie HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní... Více

Ministr zrušil vyrozumění o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace
jako...
13.12.18 | Novinky
Postavení žadatelů a příjemců podpory z OP VVV bylo opět předmětem právních sporů.
Tentokrát nešlo o případ nevyplacení dotace či její části podle § 14e ani o vrácení dotace
podle § 14f rozpočtových pravidel. Spor vznikl již ve stadiu... Více

AK HOLEC, ZUSKA & Partneři se opět zařadila mezi doporučované
kanceláře...
06.11.18 | Novinky
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři opět získala za výsledky dosažené v roce
2017-2018 ocenění jako doporučovaná advokátní kancelář pro kategorii veřejných zakázek.
Více
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