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Advokátní kancelář Žánová – Kunert s.r.o.
Sídlo: Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Pobočka: Mirochov, Chlum u Třeboně
Mobil: +420 733 545 912
Email: office@advokatizak.cz
Web:
www.advokatizak.cz
V Advokátní kanceláři Žánová – Kunert s.r.o. se vyznačujeme osobním přístupem a
silnou vzájemnou důvěrou mezi advokátem a klientem. Za klíčové pro kvalitní
poskytování právních služeb považujeme dokonalou znalost klienta, jeho firemního
fungování a obchodních postupů. Poskytujeme komplexní právní poradenství
přirozeně počítající s individuálními specifiky každého klienta.
Naše práce vychází z mnohaletých zkušeností nabytých v renomovaných
kancelářích. Díky propojení znalostí Mgr. Ing. Veroniky Žánové, která vedle PF UK
absolvovala obor Mezinárodní obchod na VŠE v Praze a Mgr. Bc. Petra Kunerta,
který vedle PF UK absolvoval studium historie na FF UK, jsme schopni nazírat na
problémy z široké perspektivy a hledat řešení tam, kde běžné postupy selhávají.
Právní poradenství poskytujeme v českém a anglickém jazyce.
OBLASTI SPECIALIZACE


Obchodní právo
- nastavení obchodních procesů
- smluvní agenda
- obchodní spory a nekalá soutěž
- registr smluv



Právo obchodních korporací
- založení a likvidace společností
- korporátní změny
- práva a odpovědnost statutárních orgánů, zastupování v insolvenčním řízení



Právo hazardních her
- licence a veřejnoprávní kontrola
- provozování hazardních her



Nemovitosti a stavební právo
- transakce s nemovitostmi
- zastupování před stavebními úřady



Směnečné právo
- emise a převody směnek, směnečné spory

Zvýhodnění pro členy JHK
Ve spolupráci s JHK zajišťujeme službu Komorová právní poradna
každý poslední pátek v měsíci
- pro členy JHK zdarma

Kudrlička & Kukla, advokátní kancelář s.r.o.
Sídlo: Husova 5, 370 01 České Budějovice
Tel: 387 425 788, Fax: 387 423 987
E-mail: info@advokaticb.cz

TATO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ MÁ GENERÁLNÍ PRAXI

Členům JHK nabízíme následující zvýhodnění:
 sleva 20 % na právní služby
 první konzultace ve věci zdarma.

Advokátní kancelář JUDr. Lenka Smolíková, LL.M.
Sídlo: Milady Horákové 116/109, Praha 6 - Hradčany
Tel.: 603 851 054
E-mail: lenka.smolikova@ak-smolikova.cz
V naší advokátní kanceláři spojujeme zkušenosti a odborné znalosti získané v
mezinárodní advokátní kanceláři působící na českém právním trhu a v praxi
podnikového právníka.
Díky našim zkušenostem z mezinárodního prostředí a studiu v zahraničí jsme
schopni poskytovat právní služby v německém jazyce (jsme současně soudním
tlumočníkem do jazyka německého) i v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu
Vám můžeme nabídnout komplexní poradenství pro realizaci Vašeho projektu nejen
z právního, ale i z daňového hlediska. Dále jsme schopni zajistit Vám právní služby
našich zahraničních kolegů, a to zejména v německy mluvících zemích i v jiných
zemích střední a východní Evropy (Balkán).
Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství v následujících oblastech:
Obchodní právo (sepisování, uzavírání a změny smluv, zakládání, změny, případně
likvidace obchodních korporací, příprava a organizační zajištění valných hromad ve
spolupráci se spolupracujícím notářem, Due diligence / právní audity obchodních
korporací, zastupování před rejstříkovými soudy ČR).
Občanské právo (příprava a sepisování občanskoprávních smluv, věcná břemena a
zástavní právo; řešení otázek a sporů z vlastnických a spoluvlastnických vztahů.

Pracovní právo (poradenství a příprava pracovněprávních a manažerských smluv,
rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, úprava odměn a dalších výhod;
vypracování pracovních řádů, interních pravidel atd.).
Správní právo (stavební činnost a výstavba; stavební právo včetně zastupování v
územním a stavebním řízení; správní soudnictví – zastupování v řízeních před
správními soudy ČR všech stupňů, zastupování ve správních řízeních v různých
oblastech veřejných zakázek; energetické právo).
Soudní a správní řízení (zastupování v řízeních před soudy a v rozhodčím řízení,
sepisování žalob, uplatňování opravných prostředků a další procesní úkony, právní
pomoc při narovnání sporů a uzavírání soudních smírů; hromadná správa a
vymáhání pohledávek).
Mezinárodní právo soukromé a procesní (poradenství, příprava smluvní
dokumentace v občanskoprávních a obchodněprávních vztazích s mezinárodním
prvkem, zastupování fyzických nebo právnických osob v soudních nebo rozhodčích
řízeních s mezinárodním prvkem, zajištění výkonu / exekuce zahraničních rozsudků v
ČR a naopak).
Zvýhodnění pro členy JHK: první konzultace zdarma.

REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.
Sídlo: Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice
administrativní budova DK METROPOL
Mobil: 606 738 470
E-mail: cepak@realityspektrum.cz
www.realityspektrum.cz
Pro členy JHK zajistíme první konzultaci před prodejem nemovitosti zdarma.
Posoudíme a prověříme správnost zápisů nemovitostí v katastru nemovitostí a
porovnání s nabývacími tituly.
Vypracujeme posouzení ceny nemovitosti s ohledem na aktuální situaci na trhu.
Navrhneme právní a organizační postup prodeje v případě, že nemovitosti jsou
zatížené zástavním právem, popř. exekucí.
Zajistíme odstranění právních vad a posouzení daňových povinností před prodejem
nemovitosti.
Zajistíme úplný servis při prodeji a pronájmu nemovitostí.

NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice
Tel: 387 435 511, Fax: 387 435 514
Email: info@ak-cb.cz
Naše advokátní kancelář poskytuje kompletní právní servis v českém, německém a
anglickém jazyce. Pro klienty zajišťujeme tlumočení i překlady.
Díky vzájemné kooperaci s advokátní kanceláří v Linci můžeme našim klientům
nabídnout i právní služby v Rakousku.
NABÍDKA:
Zabýváme se veškerým právním poradenstvím, především pak oblasti práva:
 Obchodního (založení a změny obchodních korporací, sepisování smluv a
podání, právní audity korporací, likvidace obchodních korporací, úschova
peněz z kontraktů, jednání s protistranou, vymáhání pohledávek, zastupování
v insolvenčním řízení atd.)
 Občanského (sepisování smluv, zastupování v soudním řízení, řešení
problematiky náhrady škody, dědické právo, rodinné právo, bytové právo,
smlouvy o výstavbě, zastupování společenství vlastníků jednotek atd.)
 Pracovního (poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance, zastupování v
řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, zastupování v řízení
o získání pracovního povolení, sepis pracovních smluv atd.)
 Trestního (zastupování klienta u všech úkonů v přípravném řízení i před
soudem, jednání s poškozeným, zastupování poškozeného v trestním řízení,
jednání s Probační a mediační službou atd.)
 Správního práva (sepis podání ke správním orgánům, zastupování ve
správním řízení, zastupování v řízení o vydání povolení k trvalému pobytu
atd.)

Jsme součástí CB HOLDINGU - uskupení spolupracujících firem, které Vám nabízí
portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, auditu, ekonomického a obchodního
poradenství.
ZVÝHODNĚNÍ PRO ČLENY JHK:
První konzultace zdarma, eventuelně s ohledem na zvláštnost případu i jiné formy
finančního zvýhodnění.

Dr. iur. Julius Effenberger, advokát
Advokátní kancelář Hartmanová & Steininger
Sídlo: Maiselova 60/3, 110 00 Praha 1,
Tel.: (+420) 720 023 635,
Internet http://www.hast-ak.com/
E-mail: julius.effenberger@hast-ak.com ,
Schifflände 5, CH – 8001 Zürich, Švýcarsko, http://www.effenberger-law.ch,
mail@effenberger-law.ch, tel. +41 (0)44 251 41 12, fax +41 (0)44 251 41 11
Nabízí právní poradenství a zastoupení před švýcarskými soudy, úřady a v jednání
se švýcarskými partnery ve všech jazykových částech Švýcarska, zejména v
oblastích práv hospodářského, finančního, dědičného, transportního, duševního
vlastnictví, a v oboru práva trestního v hospodářských kauzách.
Dr. Effenberger se narodil v roce 1954 v Praze. Od 1968 žije ve Švýcarsku, kde
vystudoval práva v Bernu, Ženevě a Curychu. Přes deset let pracoval jako právní
poradce a zástupce pro švýcarské univerzity, zejména pro Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich (ETH), jejíž právní oddělení přechodně vedl. Od roku
2003 vede vlastní advokátní kancelář.
Zvýhodnění pro členy JHK: první konzultační hodina zdarma a 10% slevy z tarifu.

Marcella Pawelka, advokátka
Sídlo: Janáčkovo nábřeží 1076/25, 150 00 Praha 5-Smíchov
E-Mail: mp@kanzleipawelka.de
Tel.: +49 (0)69 27 22 09 20
Internet: www.kanzleipawelka.de
Advokátní kancelář Marcella Pawelka byla založena v roce 1993 a působí ve
Frankfurtu nad Mohanem, významném německém hospodářském centru.
Svým mandantům na národní i mezinárodní úrovni nabízí kompetentní
poradenství ve všech oblastech práva se zaměřením na mezinárodní právo
soukromé, hospodářské a obchodní. Advokátka Marcella Pawelka přednáší již
21 let právo pro Hospodářskou komoru České republiky, Obchodní a
hospodářskou komoru Brno, Jihočeskou hospodářskou komoru, různé české
krajské a regionální hospodářské komory a Bratislavskou regionální
komoru SOPK. Kromě výše uvedeného pomáháme od roku 2013 našim
mandantům v oblasti všeobecného podnikatelského poradenství přes našeho
kooperačního partnera pana Svena Pawelku.

MEZINÁRODNÍ
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
OBCHODNÍ A KORPORÁTNÍ PRÁVO
Naše služby v oblasti obchodního práva a práva společností zahrnují:


Mezinárodní smluvní právo



Vypracování všeobecných obchodních podmínek



Vypracování rámcových dodavatelských smluv



Vypracování smluv o obchodním zastoupení



Vypracování smluv o dílo



Vypracování kupních smluv



Přepracování již existujících smluv

PRACOVNÍ PRÁVO
Naše služby v oblasti pracovního práva zahrnují:


Vypracování pracovních smluv a smluv o poskytování služeb



Poradenství při ukončování pracovního poměru



Poradenství ohledně pracovních povolení v Německu i zahraničí



Příprava a vedení pracovněprávních sporů

INSOLVENČNÍ PRÁVO
Naše služby v oblasti insolvenčního práva zahrnují:


Podání návrhu na insolvenční řízení



Poradenství při insolvenčním řízení



Správa pohledávek



Inkaso

HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO
Naše služby v oblasti hospodářského práva zahrnují:


Právo společností



Obchodní právo



Kupní právo



Prodejní právo



Poradenství ohledně volby právní formy

ZASTUPOVÁNÍ PŘI MIMOSOUDNÍCH JEDNÁNÍCH A PŘED SOUDY
Naše advokátní kancelář se svým klientům věnuje i v mimosoudních záležitostech, a
to ve všech oblastech práva.
Zvýhodnění pro členy JHK: první konzultační hodina zdarma

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář
Sídlo: Tábor, Tyršova 521 (budova Komerční banky), PSČ 390 02
Tel.: +420 381 213 239

e-mail: info@skplegal.cz
pobočka Praha: Vodičkova 39 (palác Ligna), 110 00 Praha | tel.: +420 222 515 743
pobočka Písek: Velké Náměstí 27, 397 01 Písek | tel.: +420 382 212 713
Email: info@skplegal.cz
web: www.skplegal.cz

Nabízíme právní pomoc a zkušenosti v širokém spektru různých právních odvětví.
Naším cílem je poskytovat našim klientům komplexní právní servis na vysoké
profesní úrovni. Právní služby poskytujeme v českém, francouzském a anglickém
jazyce a nabízíme zprostředkování právních služeb v řadě evropských zemí, díky
naší vzájemné spolupráci s advokátními kancelářemi v několika evropských zemích.

OBLASTI SPECIALIZACE:













Obchodní právo, právo obchodních společností (zakládání nových
společností, konání valných hromad, restrukturalizace či likvidace obchodních
společností);
Smluvní právo (sepis smluv, právní pomoc při vyjednávání obsahu smluv,
zajištění smluvních závazků, advokátní úschovy);
Nemovitosti a stavebnictví (právní vztahy k nemovitostem – koupě a prodej
nemovitostí, nájmy, služebnosti, advokátní úschovy, stavební řízení);
Zastupování klientů před soudy, správními orgány a rozhodci;
Insolvence a restrukturalizace (návrhy na oddlužení a prohlášení konkursu,
zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců před soudy,
poradenství ohledně mimosoudních vyrovnání);
Vymáhání pohledávek (výzvy k úhradě dluhu, vedení soudních sporů, návrhy
na nařízení exekuce a spolupráce s exekutorskými úřady);
Pracovní právo (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy zaměstnavatele,
ukončování pracovních poměrů, odpovědnost v pracovně právních vztazích);
Trestní právo (obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených
v trestním řízení, prevence trestní odpovědnosti právnických osob);
Správní právo (zastupování před správními a daňovými orgány, sepis podání
ke správním orgánům, podávání odvolání a rozkladů a zastupování klientů
před soudy rozhodujícími ve správním soudnictví);
Právo sociálního zabezpečení;
Náhrady škody (uplatňování nároků na náhradu škody, jednání
s pojišťovnami);
služby v oblasti mediace prostřednictvím zapsaného mediátora.

Spolupracujeme s prověřenými notáři, exekutory a daňovými poradci.
Zvýhodnění pro členy JHK: první konzultační hodina zdarma

Mgr. LUCIE DEMETEROVÁ, advokátní kancelář
Sídlo: Palackého náměstí 113, Strakonice
Mobil:
+420 608 822 771
Email:
ldemeterova@demeterlegal.cz
Web:
www.demeterlegal.cz
OBLASTI SPECIALIZACE:
 IT právo, GDPR
 obchodní právo
 pracovní právo
 nemovitosti
VÍME JAK:
 správně podchytit nákup/prodej softwarových produktů, cloudových služeb,
 správně podchytit tvorbu webových portálů a projektů využívajících
informačních technologií,
 najmout zaměstnance tak, aby Vás to nezruinovalo,
 minimalizovat riziko vzniku odpovědnosti za výkon funkce jednatele, člena
představenstva,
 bezpečně prodat/koupit/pronajmout nemovitost,
 založit, provádět změny ve společnosti, plnit všechny zákonné povinnosti,
 minimalizovat riziko nezaplacených faktur,
 chránit svá obchodní označení, a mnohé další.
ZVÝHODNĚNÍ PRO ČLENY JHK:
 Úvodní konzultace zdarma.
 Pro začínající podnikatele (max. 1 rok od vzniku) 3 hodiny právních služeb
zdarma.
 15% sleva na právní služby.

