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CESTU



O KANCELÁŘI

Advokátní kancelář coLEGAL byla založena v roce 2020 partnery kanceláře, kteří za léta práce ve
vrcholné advokacii poznali, jak by měla vypadat ideální právní služba. Pro její poskytnutí je nutné
držet se třech základních principů – odbornosti, srozumitelnosti a smyslu pro kontext. Z těchto
principů advokátní kancelář coLEGAL vychází.

V rámci naší praxe se zaměřujeme především na poradenství pro obchodní společnosti ve všech
oblastech jejich podnikání.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ COLEGAL?

BUDETE NÁM ROZUMĚT

Advokáti často mluví řečí, které běžný člověk
nerozumí. My se snažíme komunikovat vždy
tak, aby pro Vás bylo vše přehledné a
srozumitelné.  

PRACUJEME V KONTEXTU

Neposkytujeme právní rady odtržené od
reality, ale vždy zohledňujeme okolnosti Vaší
situace. Víme, že ne každé řešení se dá vyčíst z
paragrafů.

JDEME ROVNOU K VĚCI

Nezatěžujeme Vás dlouhými teoretickými
rozbory. Snažíme se vždy poskytovat co
nejpraktičtější právní radu, na jejímž základě
dokážete učinit to správné rozhodnutí.

JSME ODBORNÍCI

Naši advokáti mají dlouholeté zkušenosti z
největších českých advokátních kanceláří.
Právní služby poskytovali jak fyzickým
osobám, tak i nejvýznamnějším společnostem
v České republice.

PROBLÉMY ŘEŠÍME KOMPLEXNĚ

Problémy nemají vždy jen právní aspekt, proto
spolupracujeme rovněž s odborníky z dalších
oborů, jako např. daňovými poradci či účetními,
abychom Váš problém řešili komplexně.

JSME KREATIVNÍ

Jsme zvyklí řešit složité problémy, a právě to
nás na právu baví. K naší práci přistupujeme
kreativně a dokážeme najít řešení i tam, kde jiní
ani nehledají.



NAŠE SLUŽBY

VYBRANÉ REFERENCE

KORPORÁTNÍ AGENDA SMLOUVY NEMOVITOSTI

ŘEŠENÍ SPORŮ DOPRAVA HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

ZAMĚSTNAVATELÉ A

ZAMĚSTNANCI

VEŘEJNÝ SEKTORDIGITALIZACE

Manifesto market

DB CargoWYNX Freight

Software 602

LUKAPO

Arsenal Firearms



KONTAKTNÍ OSOBY

+420 721 609 719

pour@colegal.cz

+420 739 416 878

kocourek@colegal.cz

advokát a partner
Jiří Pour

advokát a partner
Ondřej Kocourek

KONTAKT

office@colegal.cz

www.colegal.cz
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