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Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal se
rozrostla o 10 nových právníků
Praha, 25. srpna 2016 – Během posledních týdnů přibylo do týmu advokátní

kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal 10 nových právníků. K výraznému posílení
došlo zejména v týmech Fúze a Akvizice, Veřejná regulace a daňová litigace a
Forenzní služby. Stávající tým zkušených právníků doplňují například Hana
Erbsová, která dříve pracovala v PwC Legal, Anna Szabová (Weinhold Legal) či
Helena Freyová (Bird & Bird). Nábor zkušených právníků i čerstvých absolventů
bude probíhat také v dalších měsících.
„Trh právních služeb prochází velkou změnou. My se těmto novým trendům přizpůsobujeme
nejen našimi službami a poradenstvím, ale také růstem a rozšiřováním našeho stávajícího
týmu o nové tváře. V následujícím období plánujeme personálně posílit i další oddělení,“
připomíná Jan Spáčil, Managing Partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.
________________________________________________________________________________________________________
Deloitte Legal označuje právní praxe členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited nebo jejich přidružené společnosti, které
poskytují právní služby, a Deloitte Tax označuje daňové praxe členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited nebo jejich
přidružených společností.
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 225 000 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 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích.
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