NĚMECKÉ PRÁVO
ZAMĚŘUJEME SE PŘEDEVŠÍM NA:
Jako jedna z mála kanceláří v České Republice a na
Slovensku nabízíme také prostřednictvím našich
zkušených německých právníků poradenství v oblasti
německého práva přímo na místě a v místním jazyce.
Naší předností není jen jazyková kompetence, ale
i porozumění specifickým požadavkům českých
či slovenských klientů spojených s obchodními
transakcemi v Německu.
Máme navíc úzké vztahy s mnoha vynikajícími, velkými
i menšími specializovanými německými advokátními
a daňovými kancelářemi a notáři, abychom v případě
potřeby mohli klientovi poskytnout ty nejlepší možné
odborné služby.
Velmi aktivně rovněž spolupracujeme formou
přednášek, kulatých stolů a seminářů s řadou institucí
v oblasti rozvoje a podpory průmyslu, jako jsou
ČNOPK, SNOPK, IHK pobočky v Německu, Svaz
bavorských zaměstnavatelů v kovo a elektro průmyslu,
Czechtrade, Enterprise Europe Network, Invest in
Bavaria, NRW Invest, dále také německé DGB, české
KOVO a mnoho dalších firem.

■■zastupování před německými soudy a v rozhodčích
řízeních
■■zastupování v insolvenčních řízeních
■■vymáhání pohledávek v SRN
■■komplexní korporátní agendu související se založením společností v SRN a organizačních složek
■■zajištění právních náležitostí a pomoc českým a
slovenským firmám při vstupu na německý trh
■■vytvoření smluvní dokumentace, včetně všeobecných obchodních podmínek, pomoc při rozvoji
obchodu a poskytování služeb v SRN, důležité
zejména pro e-commerce
■■smlouvy o obchodním zastoupení a další distributorské smlouvy
■■pracovně-právní problematiku, např. vysílání do
Německa, smlouvy o dílo
■■IP právo
■■obranu proti nárokům z nekalé soutěže
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NAŠI KLIENTI

Česká stavební
firma

Česká firma s
elektronikou

Zastupování české firmy při
soudním uplatnění záruky za
vady dle německého práva
(v hodnotě několika milionů
EUR) před rakouským
rozhodčím soudem.

Česká společnost
v oblasti
e-commerce

Zastupování firmy při
obraně proti nárokům z
údajných vad (v hodnotě
několika milionů EUR) před
německým soudem.

Zastupováni české
společnosti působící v
oblasti e-commerce při
založení GmbH v Německu,
poradenství ohledně
smluvních podmínek.

Založení německé
distribuční společnosti,
formulace pracovních
smluv, ukončování
pracovních poměrů.

Čeští a němečtí
investoři

Česká
energetická firma

Eurosun
Sonnenschutz

Nejvýznamnější
česká muzejní
instituce

Poradenství při akvizici
německé GmbH v Německu
a KG se známou značkou
z konkurzní podstaty.

Pracovněprávní poradenství
včetně otázek pracovní
doby a směn pro pobočku
v Německu.

Ministerstvo
financí České
republiky
Zastupování v mezinárodním
sporu s insolvenčním
správcem společnosti
Viktoriagruppe, která se
v roce 2014 dostala
do úpadku.

Poskytovatel
služeb s železniční
technikou
a dopravou
Zastupováni české
společnosti při soudním
sporu o vydání železničních
vagónů v Německu
(hodnota nad 150.000 EUR).

Poradenství české výrobní
firmě z oboru stavebnictví,
v německé dceřiné společnosti,
v záležitostech německého
pracovního práva,
insolvenčního práva
a veřejných zakázek.

Přední výrobce
baget a sendvičů
v Evropě
Kompletní poradenství na
území SRN.

Český výrobce
kosmetiky

Zastupovani v německém
dědickém řízení o závěť,
s jedinečnou hodnotu ve
světě.

Unipetrol
Zastupování společnosti
v korporátních a
pracovněprávních
záležitostech její německé
dceřiné společnosti.

Založení agentur práce v Německu | Založení GmbH v Německu např. v oblastech nanotechnologie, poradenství, certifikace a dalších služeb
Zastupování českého výrobce plastových kompenentů při řízeních kvůli nekalé soutěži v Německu | Zastupování českého managementu
v rámci smlouvy o joint-venture dle německého práva v oblasti automobilového průmyslu | Právní podpora při nákupu komerční nemovitosti
v Žitavě, v Německu | Dlouhodobé poradenstvi českým developerům při výstavbě bytových domů (vice než 1000 bytů) a logistických
center v Nemecku | Působení jako rozhodce v desítkách sporů, převážně v oblasti německo-české a německo-slovenské problematiky
Poradenství vládní agentuře v záležitostech německého pracovního práva | Příprava smlouvy ohledně veřejné dopravy do SRN pro Ústecký kraj

REFERENCE

Je třeba vyzdvihnout Arthura Brauna
a jeho strategické porozumění trhu.
Stejně tak jako i rychlost a kvalitu jeho
práce.

Arthur Braun je vždy velmi flexibilní
a jeho práce je velmi vysoké kvality.
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Marc Müller je spolehlivý kontakt. Vždy
naplnil můj požadavek na prvotřídní
právní služby. Zná absolutně všechno.
Ví, jak nejlépe řešit sporné záležitosti a
rychle je řeší.

Jejich právní poradenství je vždy
poskytnuto včas, navzdory často
krátkým lhůtám a časovému presu,
který transakce vždy doprovází.
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