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 oblastech fúzí & akvizic, právních vztahů k nemovitostem,
bankovnictví a financí, práva obchodních společností, soutěžního práva &
práva EU, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a dalších.
Spokojenost klientů s poskytnutými právními službami se odráží v řadě
prestižních ocenění, např. v opakovaném umisťování našeho týmu
na předních příčkách v hodnocení mezinárodních právních publikací
Chambers Europe, Legal 500 a IFLR1000 i v českém žebříčku Právnická
firma roku.

...Existuje málo firem,
které se mohou v
bohatství zkušeností
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právní služby
bankovnictví & finance/kapitálové trhy: Natálie Rosová, Vladimír Čížek
compliance & trestní právo: Vladimír Čížek, Rudolf Bicek
korporátní právo/fúze & akvizice: Vladimír Čížek, Martin Kubánek, Zoltán
Pálinkás
insolvence & restrukturalizace: Natálie Rosová, Eva Purgerová
ip & nekalé obchodní praktiky: Stanislav Bednář, Eva Bajáková
nemovitosti & výstavba: Martin Kubánek, Otakar Fiala
pojištění: Jitka Kadlčíková, Natálie Rosová
pracovní právo: Helena Hangler, Zoltán Pálinkás
regulatorika: Stanislav Bednář, Eva Bajáková
řešení sporů: Stanislav Bednář
soutěžní právo & právo EU: Claudia Bock
start-up & rizikový kapitál: Vladimír Čížek, Jitka Kadlčíková
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Martin Kubánek
Managing Partner
Jindřišská 16
CZ-110 00 Praha 1
office.czechrepublic@schoenherr.eu

ocenění
2019 chambers europe awards
austrian m&a firm of the year
2018 cee legal matters
deal of the year in austria
deal of the year in bulgaria
deal of the year in montenegro
2018 mergermarket european
m&a awards
austrian legal adviser of the
year
2017 cee legal matters
deal of the year in austria
2017 mergermarket european
m&a awards
austrian legal adviser of the
year
2017 iflr european awards
austrian law firm of the year
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2017 iflr european awards
restructuring deal of the year:
HETA

