ANWALTSKANZLEI DES JAHRES 2018: DVOŘÁK HAGER &
PARTNERS SIEGT IN DER KATEGORIE ARBEITSRECHT
6.11. 2018
Sieger im aktuellen Jahrgang des Wettbewerbs Anwaltskanzlei des Jahres in der Kategorie
Arbeitsrecht war die Anwaltskanzlei Dvořák Hager & Partners. Erneut wurde sie auch als
Anwaltskanzlei in den Kategorien Bank- und Finanzrecht, Kapitalmarktrecht,
Zusammenschlüsse und Akquisitionen, Gesellschaftsrecht, Immobilienentwicklung und –
projekte und Energierecht empfohlen.
„Großartiges juristisches Arbeiten ist auf mehrere Weisen möglich, unsere konzentriert sich auf
Zweckmäßigkeit, Mandantenwert und perfekten Service. Alle Auszeichnungen, die unser Team
erhalten hat, wissen wir sehr zu schätzen“, so der leitende Partner der Kanzlei, Stanislav
Dvořák.
„Traditionell erhalten wir die höchsten Auszeichnungen im Arbeitsrecht von den beiden
ausländischen Ratingagenturen Legal 500 und Chambers and Partners. Wir sind stolz, dass zu
diesen Erfolgen jetzt auch eine Auszeichnung auf tschechischem Boden hinzugekommen ist. Wir
danken unseren Mandanten für das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, ihre Probleme zu lösen,
und den Kollegen, die uns dabei helfen, stets die besten Lösungen zu finden,“ fügte der Leiter
des Arbeitsrechtsteams und Partner der Kanzlei, Tomáš Procházka, hinzu.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2018: DVOŘÁK HAGER &
PARTNERS VÍTĚZEM KATEGORIE PRACOVNÍ PRÁVO
6.11. 2018
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners zvítězila v letošním ročníku soutěže Právnická firma
roku v kategorii Pracovní právo. Opakovaně jsme také získali ocenění jako doporučovaná
advokátní kancelář v kategoriích bankovnictví a finance, kapitálové trhy, fúze a akvizice,
právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty a energetika a
energetické projekty.
„Skvělou právnickou práci je možné dělat více způsoby. Ten náš se zaměřuje na praktičnost,
hodnotu pro klienta a perfektní servis. Velice si vážíme všech ocenění, která náš tým
získal,“ uvedl řídící partner kanceláře Stanislav Dvořák.
„V pracovním právu nám nejvyšší hodnocení tradičně udělují obě zahraniční ratingové agentury
Legal 500 i Chambers and Partners. Jsme rádi, že k těmto úspěchům nyní můžeme přidat i
ocenění na domácí půdě. Děkujeme klientům za důvěru, že zvládneme vyřešit jejich problémy, a
kolegům, kteří nám pomáhají ta nejlepší řešení hledat,“ doplnil vedoucí pracovněprávního týmu a
partner kanceláře Tomáš Procházka.

Kontakt: Ivana Izáková, ivana.izakova@dhplegal.com

