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Spokojenost klientů s činností pražské kanceláře se odráží v řadě prestižních ocenění, např.
zařazení soutěžněprávního týmu do kategorie „elite“ prestižní ročenky Global Competition Review
2012, ocenění 2007 IFLR „Česká advokátní kancelář roku“ atd.

hlavní zaměření
počet právníků pražské kanceláře:
20 (z celkového počtu 312)
založení pražské kanceláře: 1992
schoenherr v České republice od 2009
společníci: Martin Kubánek / Martin Nedelka

Palladium
nám. Republiky 1079/1a
CZ-110 00 Praha 1
+420 225 996 500
office.czechrepublic@schoenherr.eu

bankovnictví & finance: Petra Konečná
energetika, telekomunikace: Martin Nedelka
fúze & akvizice: Martin Kubánek
insolvence & restrukturalizace: Miroslav Pokorný
ip, it: Jiří Hrádek
nemovitosti: Martin Kubánek
pracovní právo: Petra Konečná
soutěžní právo & právo EU: Martin Nedelka
společenstevní právo: Zoltán Pálinkás
řešení sporů: Jiří Hrádek
veřejné zakázky: Martin Nedelka

kanceláře

česká republika

Pražská kancelář, založená v roce 1992 přední německou advokátní kanceláří, se stala součástí
advokátní kanceláře Schönherr v roce 2009. Z původního zaměření na právní poradenství
zahraničním investorům při jejich podnikání v České republice a na Slovensku se pražská kancelář
v průběhu let vypracovala mezi renomované advokátní kanceláře poskytující služby jak domácím
tak mezinárodním klientům, a to ve všech oblastech jejich podnikání. Pražská kancelář Schönherr
poskytuje právní poradenství zejména v oblasti fúzí & akvizic, společenstevního práva, práva
nemovitostí, financování, firemních restrukturalizací, soutěžního práva, práva EU, veřejného práva,
energetiky, telekomunikací a pracovního práva.

přehled

ocenění
"nejvyšší soutěžněprávní kategorie - elite" (global competition review 2012)
"austrian law firm of the year" (the lawyer, london, 2012)
"financial services deal of the year" (m&a advisor, new york, 2012)

kanceláře
rakousko
Tuchlauben 17
A-1010 Vienna
+43 1 534 37 0
office.austria@schoenherr.eu

belgie
Avenue de Cortenbergh 52
B-1000 Brussels
+32 2 743 40 40
office.belgium@schoenherr.eu

bulharsko
Alabin 56
BG-1000 Sofia
+359 2 933 10 70
office.bulgaria@schoenherr.eu

chorvatsko
Ul. kneza Branimira 29
HR-10000 Zagreb
+385 1 457 64 92
office.croatia@schoenherr.eu

česká republika
nám. Republiky 1079/1a
CZ-110 00 Prague 1
+420 225 996 500
office.czechrepublic@schoenherr.eu

maďarsko
Buday László utca 12.
H-1024 Budapest
+36 1 345 87 78
office.hungary@schoenherr.eu

moldávie
Str. Vlaicu-Parcalab no.63, office 9A
MD-2012 Chisinau
+373 22 240 300
office.moldova@schoenherr.eu

polsko
ul. Złota 59
PL-00-120 Warsaw
+48 22 222 42 00
office.poland@schoenherr.eu

rumunsko
Blvd. Dacia Nr. 30
RO-010413 Bucharest
+40 21 319 67 90
office.romania@schoenherr.eu

srbsko
Francuska 27
SRB-11000 Belgrade
+381 11 320 26 00
office.serbia@schoenherr.eu

slovensko
Nám. 1. mája 18 (Park One)
SK-811 06 Bratislava
+421 2 571 007 01
office.slovakia@schoenherr.eu

slovinsko
Tomšičeva 3
SI-1000 Ljubljana
+386 1 200 09 80
office.slovenia@schoenherr.eu

turecko
Mim Kemal Öke Caddesi
Kristal Apt. No. 17, Kat. 2-3
TK-34367, Harbiye, Istanbul
+90 212 230 17 00
office.turkey@schoenherr.eu

ukrajina
44 Shota Rustaveli Street
UA-01033 Kyiv
+38 044 220 10 46
office.ukraine@schoenherr.eu

www.schoenherr.eu

facts & figures

schoenherr patří mezi vedoucí advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě. Díky síti dvanácti
poboček je schopna svým klientům poskytnout špičkové právní služby v celém tomto regionu.
Schönherr byla jednou z prvních advokátních kanceláří, která se na poskytování právních služeb
v této oblasti začala zaměřovat. Základní filozofií Schönherr je poskytování právních služeb na
vysoké mezinárodní úrovni při zohlednění místních specifik. Vzhledem ke své síti poboček má
Schönherr rozsáhlé know-how při poskytování souběžných právních služeb ve více jurisdikcích
tohoto regionu. Právní poradenství schoenherr pokrývá všechny právní oblasti, které souvisí
s podnikatelskou činností jeho klientů. Reputaci Schönherr dokládá řada prestižních ocenění,
včetně ocenění „Advokátní kancelář roku ve střední Evropě“ (the Lawyer European Awards 2009),
„Advokátní kancelář roku ve východní Evropě“ (ACQ Award 2009), „Advokátní kancelář roku
v Rakousku“ (Who’s Who Legal Award 2009) a „Nejlepší rakouská advokátní kancelář roku v
oblasti fúzí a akvizic“ (Corporate INTL 2009)“.

