schönherr 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, korporátního práva, práva nemovitostí,
financování, firemních restrukturalizací, soutěžního práva, práva EU,
veřejného práva, energetiky, telekomunikací, IP/IT, litigací a pracovního
práva.
Pražská kancelář je opakovaně vysoko hodnocena významnými světovými
právními publikacemi Chambers Europe, Legal500 a IFLR1000, a to zejména
v oblastech práva nemovitostí, soutěžního práva, fúzí a akvizic a práva
korporátního. Spokojenost klientů s činností pražské kanceláře se odráží též
v hodnocení v rámci Právnické firmy roku, kde je kancelář pravidelně
zařazována do kategorií „velmi doporučovaná“ a „doporučovaná kancelář“
v hlavních oblastech poradenství.
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hlavní zaměření
bankovnictví & finance: Natálie Rosová
compliance: Martin Kubánek
fúze & akvizice: Martin Kubánek, Vladimír Čížek
insolvence & restrukturalizace: Zoltán Pálinkás, Vladimír Čížek
ip, it: Denisa Assefová
kapitálové trhy: Vladimír Čížek, Natálie Rosová
korporátní právo: Zoltán Pálinkás
nemovitosti: Martin Kubánek
pojištění: Zoltán Pálinkás
pracovní právo: Helena Hangler, Zoltán Pálinkás
řešení sporů: Denisa Assefová
soutěžní právo & právo EU: Claudia Bock
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Jindřišská 16
CZ-110 00 Praha 1
office.czechrepublic@schoenherr.eu

ocenění
2017 mergermarket european
m&a awards
austrian legal adviser of the
year
2017 iflr european awards
austrian law firm of the year
2017 iflr european awards
restructuring deal of the year:
HETA
2016 juve awards
austrian law firm of the year
2016 the lawyer european awards
eastern european and the
balkans law firm of the year
2016 chambers europe awards
austrian law firm of the year
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