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NOVÁ PRESTIŽNÍ INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ PRÁVNÍKŮ WEINHOLD LEGAL 

Praha (9. února 2018) – Seniorní advokáti Weinhold Legal obdrželi několik prestižních ocenění 
udělovaných renomovanými mezinárodními průvodci advokátními kancelářemi.  
 
Partner Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 20181 (International Law Office, 
Lexology), vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice - a to jako jeden z pouhých 
dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě 
průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních 
hodnocení. 
 
Vedoucí bankovní a finanční praxe kanceláře Pavel Jendrulek byl v nezávislém průzkumu mezi 
klienty a advokáty organizovaném Who's Who Legal2 vyhodnocen jako jeden z předních 
světových bankovních a finančních právníků. Pavel se tak přidal k partnerům Weinhold Legal, 
jmenovitě k Danielu Weinholdovi a Milanovi Polákovi, kteří již byli Who's Who Legal ohodnoceni 
v jiných kategoriích. 
 
Partner Daniel Weinhold byl uveden do Síně slávy The Legal 500.3 Do Síně slávy The Legal 500 
jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající 
výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako vedoucí elitní 
právník po dobu sedmi po sobě jdoucích let. 

________________________________________________________________ 
 
O společnosti Weinhold Legal 
 

Advokátní kancelář Weinhold Legal je silným hráčem na českém trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996, 

a může se pochlubit týmem více než čtyřiceti vysoce kvalifikovaných právníků.  

 

Weinhold Legal v jubilejním desátém ročníku žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2017 pod záštitou ministra 

spravedlnosti ČR a České advokátní komory byla v listopadu 2017 vyhlášena vítězem ocenění v kategorii Právo 

obchodních společností. 

 
Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com 
 

                                                 
1 https://www.clientchoice.com/search/winners/fulltext/all/winning-year/2018?utm_source=Client+Choice+2018+-
+Winners+announced+(law+firm)&utm_content=Client+Choice+2018+-+Winners+announced+(law+firm)+-+2018-02-
02&utm_medium=email&utm_campaign=ILO+Newsletters 

2http://whoswholegal.com/search/results/?bSubmitted=true&sFirstName=&sLastName=&sFirmName=&nSearchArea=1
&bHasEditions=true&nSubEdition=0&nSearchCountry=304&ncountrytotal=70&searchsubmit= 

3 http://www.legal500.com/hall-of-fame 
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