
I tradiční disciplíny jako právo 
nemovitostí mohou být inovativní
…a to nejen díky technologiím.

Inovativní je náš přístup ke klientům, kdy jim poskytujeme nejen 
právní služby, ale také díky kolegům z jiných týmů je provedeme 
celým jejich obchodním životem a investičními příležitostmi. Chceme, 
aby se společně s námi stali ve svém oboru ještě úspěšnějšími.

I tradiční disciplíny jako právo nemovitostí mohou být inovativní
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Jako právníci víme, že svět se mění. 
Zmenšuje se. Hranice a vzdálenosti nejsou důležité. Důležitý je nápad. A odvaha. 
Jsme tady, abychom se za vás ponořili do jakékoli hloubky! Přinášíme uvažování 
a zkušenosti globálního týmu. 

Zajímáte nás. Ať překračujete první hranici, 
nebo kupujete energetickou korporaci.
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V jakých oblastech poskytujeme klientům služby nejčastěji?

Správa nemovitostí  
(nájemní vztahy)

Stavební právo  
(povolovací řízení, výstavba)

Energetika, vodní hospodářství  
a pivovarnictví

Nemovitostní fúze a akvizice  
(včetně hotelových a zemědělských portfolií)
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Nabídnout můžeme téměř 20leté zkušenosti v oboru, řadu 
realizovaných developerských projektů, obsazených obchodních 
center a kancelářských budov, realizovaných hotelových projektů, 
včetně nákupů a prodejů, a další nemovitostní transakce. Umíme 
se o vás postarat i v oborech jako energetika, vodní hospodářství 
či regulatorních disciplínách s nemovitostmi bezprostředně 
souvisejícími. Díky našim kolegům v zahraničí jsme schopni 
poskytnout poradenství i v dalších zemích celého světa.

Ahoj, v rámci kanceláře jsem vedle práce v Real Estate zodpovědný  
zejména za právní služby v oboru vodního hospodářství. 

Vodě se věnuji celý život, od plavání přes vodní turistiku a poté jako 
právník v sekci vodního hospodářství na Ministerstvu zemědělství. 

Naše kancelář se začala vodnímu hospodářství intenzivněji věnovat 
po mém příchodu před 7 lety. Ve spolupráci s ostatními odděleními 
Deloitte jsme dnes schopni nabídnout nikoliv pouze právní řešení,  
ale zejména komplexní pohled na situaci.

Mezi naše klienty patří nejen vodohospodářské společnosti, ale rovněž 
vlastníci velkých výrobních areálů, na které začínají dopadat  
klimatické problémy.

Mám radost, že Deloitte spojil své jméno s vodním hospodářstvím 
a vytváříme společně s dalšími kolegy silnou značku v této oblasti.

Deloitte Legal není standardní advokátní kancelář – jsme totiž maximálně 
inovativní a velmi úzce spolupracujeme s dalšími týmy v rámci Deloitte.

Jako profesionální advokáti poskytujeme našim klientům služby týkající se práva 
nemovitostí, konkrétně nemovitostních transakcí, nájmů prostor sloužících 
podnikání, pachtu zemědělské půdy, územního a stavebního řízení, smluv o dílo 
na stavební projekty, externího financování, zajištění dluhů, vodního práva 
apod. Veškerý standardní rozsah nemovitostního práva poskytujeme dokonce 
i přeshraničně. 

Díky inovacím a úzké spolupráci s ostatními profesionály v Deloitte jsme však 
schopni poskytovat našim klientům tyto standardní právní služby s vyšší 
přidanou hodnotou.

Pokud se rozhodnete realizovat svůj vlastní nemovitostní projekt,  
provedeme vás jeho realizací od samého začátku až do úspěšného konce:

1   Nakoupíme pro Vás vhodný pozemek (včetně 
provedení DD k jeho využitelnosti, zastavitelnosti apod.).

3   Připravíme pro Vás smlouvy s architekty 
a ostatními dodavateli stavby.

6   Současně Vám zajistíme přípravu nájemních a jiných 
servisních smluv pro následný provoz nemovitosti (a to 
včetně případného provozu hotelu).

7   A pokud se nakonec rozhodnete svůj úspěšný projekt prodat, 
budeme Vám nápomocni při jeho co nejvýhodnějším prodeji, 
včetně přípravy veškeré potřebné dokumentace a jiné asistence.

4   Zajistíme pro Vás servis při 
uplatňovaní vad z díla, abyste byli co 
nejlépe chráněni již v průběhu výstavby.

5   Zajistíme pro Vás servis při 
předání díla.

2   Provedeme Vás povolovacími procesy, aby bylo vše maximálně 
efektivní a časově akceptovatelné.
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