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MICHAL ŠVEC JE NOVÝM ADVOKÁTEM V TÝMU WEINHOLD LEGAL 

 

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala zkušeného advokáta Michala Švece 

se zaměřením na oblast korporátního práva, smluvního práva, soudních sporů a na poradenství 

v oblastech obchodního a občanského práva. Michal dokončil magisterské studium na Právnické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 je zapsán v seznamu advokátů vedeném 

Českou advokátní komorou a v minulosti působil jak ve významné české advokátní kanceláři, 

tak intenzivně rozvíjel i svou vlastní soukromou praxi. Kromě rodné češtiny hovoří také anglicky 

a francouzsky. 

“Michal posílí klíčové oblasti právních služeb, kterým se naše kancelář věnuje a rozvíjí. Oblast 

korporátního práva, akvizic, ale i soudních sporů je u nás stabilně na vzestupu a slibujeme si, že 

Michal přinese řadu zkušeností ze svých předchozích praxí a posílí tak již početný tým kolegů, 

kteří se této oblasti věnují. Jsme přesvědčeni, že i naši klienti - a to nejen v oblasti korporátního 

práva a soudních sporů - budou z jeho příchodu profitovat“ uvedl Martin Lukáš, partner Weinhold 

Legal.“ 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
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 několika desítek vysoce kvalifikovaných právníků. Společnost Weinhold Legal byla 

v žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2020, který se koná pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní 

komory, vyhlášena jako "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích právo obchodních společností a česká 

firma na mezinárodních trzích a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: energetika a energetické projekty, 

bankovnictví a finance, kapitálové trhy, pracovní právo, daňové právo a telekomunikace a média. Weinhold Legal 

dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, 

Chambers Europe and Chambers Global, IFLR, atd. 

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