Press Release
Ambruz & Dark Deloitte Legal Has Appointed Two New Partners
Prague, 4 August 2015 – The law office Ambruz & Dark Deloitte Legal will have two
new Partners starting in September. Lukáš Poddaný (38), who has been promoted to
Associate Partner, principally specialises in business corporations law, contractual
law and cross-border investments in the Czech Republic. Aleš Kubáč (37) will be
appointed an Associate Partner in charge of mergers and acquisitions, retail and the
energy industry.
Lukáš Poddaný has been with Ambruz & Dark Deloitte
Legal since 2003. He principally specialises in
business corporations law, contractual law and crossborder investments made in the Czech Republic. As a
member of the German Desk of Deloitte, he provides
legal services to German speaking clients. Mr
Poddany’s
clients
include,
among
others,
manufacturing companies primarily engaged in the
automotive business and retail companies. At Ambruz
& Dark Deloitte Legal, he is also in charge of
developing the office in Pilsen.
Aleš Kubáč has been with the law firm since 2002. He
specialises in mergers and acquisitions, retail and the
energy industry. He has been in charge of a great
number of merger and acquisition projects. In the retail
sector, he provides legal advice to significant retail
chains in various fields of interest, ranging from
takeovers and leases of retail premises over product
labelling and organising consumer contests, up to the
legal arrangement of relations between retailers and
suppliers. In the energy industry, he assists in setting
up the contractual relations between the market
participants, secures energy licences and advises
multinational corporations launching business in the
Czech Republic. He also assists in implementing
photovoltaic projects.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou
(„DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný
a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis
právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví
veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost
Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější
podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings
Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné
a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.
Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám
poskytujícím služby prostřednictvím více než 3 900 zaměstnanců ze 34 pracovišť v 17 zemích.
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