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ADÉLA ŠÍPOVÁ POSILUJE TÝM WEINHOLD LEGAL

Praha (24. října 2017) - Weinhold Legal posiluje svůj tým pro veřejné zakázky a spornou agendu
advokátkou Adélou Šípovou.

Adéla Šípová přichází do Weinhold Legal z přední pražské advokátní kanceláře.

“Obor veřejných zakázek je neustále se rozvíjejícím právním odvětvím, aktuálně především s
ohledem na nedávnou přijatou novou evropskou i národní právní úpravu. Vzhledem k tomu, že
naše advokátní kancelář aktuálně řeší řadu nejen tzv. velkých veřejných zakázek, ale i veřejných
zakázek zadávaných v různých typech výběrových řízení vedených mimo specifický režim
stanovený zákonem, jsme potěšeni, že tým naší advokátní kanceláře a zejména jejího
zakázkového oddělení rozšiřuje zkušená advokátka Adéla Šípová. Jsme přesvědčeni, že i naši
klienti - a to nejen v oblasti veřejných zakázek - budou z jejího příchodu profitovat“ uvedl Daniel
Weinhold, vedoucí týmů specializujících se ve Weinhold Legal na veřejné zakázky.

Adéla Šípová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Vedle rodné češtiny hovoří anglicky a německy. Je zapsána na seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou.
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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.

Společnost Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích právnickými kancelářemi, jako
jsou např. Legal 500, Chambers and Partners, IFLR, atd. Britský magazín ACQ ohodnotil Weinhold Legal jako
Právnickou firmou roku v ČR pro oblast bankovního a finančního práva - 2017. Od Acquisition International Award
získala společnost ocenění v kategorii Právnická firma roku v ČR 2017 pro oblast bankovního a finančního práva, pro
oblast řešení sporů v oblasti obchodního práva v České republice a pro oblast řešení sporů obecně.

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla také vybrána v rámci ocenění Finance Monthly Law Awards 2017 jako vítěz
v kategorii právo nemovitostí a infrastrukturních fondů – Právník roku v České republice. Dále v rámci ocenění Lawyer
Monthly Legal Awards 2017 získala ocenění v kategorii Corporate Governance – Právnická firma roku v České
republicea dále v kategorii  ochrana osobních údajů  – Právník roku ve Slovenské republice. Dále v rámci ocenění
Finance Monthly Global Awards 2017 získala ocenění v kategorii fúze a akvizice – Právník roku v České republice a
byla vybrána do užšího seznamu kandidátů na vítězství v kategorii bankovní a finanční právo v rámci ocenění Lawyer
Monthly Law Awards 2017.

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


