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CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář, posiluje svůj tým příchodem vedoucí advokátky 

Olgy Vávrové. 

 

Olga Vávrová  

Olga Vávrová se specializuje na právo obchodních společností, smluvní agendu a právo nemovitostí. Během 

téměř šestnácti let své praxe Olga nabyla rozsáhlé zkušenosti při poskytování komplexního právního poradenství 

významným obchodním společnostem, a to zejména při přípravě smluvní dokumentace v oblasti výroby 

a prodeje zboží, korporátní právní agendy a v rámci nemovitostních transakcí. Ve své právní praxi se věnovala 

rovněž poskytování právních služeb v oblasti rodinného a pracovního práva. Před nástupem 

do CEE Attorneys Tomíček Legal působila Olga jako advokát v přední české advokátní kanceláři. Kromě českého 

jazyka poskytuje právní služby i v angličtině.  

 

 

O CEE Attorneys 

Advokátní kancelář CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o. je jedním ze zakládajících členů CEE Attorneys, středo- a 

východoevropské mezinárodní advokátní kanceláře, která v současné době poskytuje špičkové právní služby 

svým klientům v České republice, v Polsku, na Slovensku, v Litvě a v Rumunsku. V rámci mezinárodní praxe 

se téměř 50 právníků specializuje zejména na oblast fúzí a akvizic, práva obchodních společností, práva 

duševního vlastnictví, soudních sporů a arbitráži, práva nemovitostí, pracovního práva a na oblast veřejného 

sektoru a veřejných zakázek. Mezi klienty CEE Attorneys patří významné nadnárodní i lokální společnosti a fyzické 

osoby, které náleží mezi nejúspěšnější ve svých oborech podnikání. Právní služby jsou CEE Attorneys poskytovány 

v českém, anglickém, německém, polském, slovenském, litevském, rumunském, ruském, španělském 

a francouzském jazyce. 
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