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

Rozvázání pracovního poměru více právními jednáními
03.08.18 | Novinky
Tento článek je zaměřen na problematiku rozvázání pracovního poměru v kontextu jeho
neplatnosti a rozvázání pracovního poměru více právními jednáními ve vztahu k případné
povinnosti zaměstnavatele k náhradě mzdy. Více

Obtíže zahraničních dodavatelů při účasti v českých tendrech
20.07.18 | Novinky
Zahraniční dodavatelé se dnes českých tendrů účastní poměrně standardně. Obvyklé je to
především tam, kde zadavatel poptává specifický předmět, který je schopen dodat pouze
úzký okruh dodavatelů. Pokud zadavatelé takové tendry nepřizpůsobují... Více

Lhůta pro určení auditora k ověření účetní závěrky
22.06.18 | Novinky
Některé účetní jednotky mají povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní
závěrku ověřenou auditorem, kterého má podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
účetní jednotka určit způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů. Více
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