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CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., advokátní kancelář získala významnou posilu svého týmu příchodem nového 

společníka Zdeňka Strnada. 

 

Zdeněk Strnad  

Zdeněk Strnad má více než sedmnáctiletou praxi v obchodním právu, během níž působil jako senior associate v 

pražské kanceláři DLA Piper Prague LLP a následně jako senior associate v renomované lokální advokátní 

kanceláři. 

„Jsme velice potěšeni, že můžeme přivítat Zdeňka Strnada v našem týmu a především jako společníka“, uvádí 

Lukáš Petr, další ze spolumajitelů kanceláře. „Jeho příchodem získává kancelář do svých řad nejen velice 

kvalitního právníka, ale také manažera, který se bude podstatnou měrou podílet na dalším rozvoji a směřování 

CEE Attorneys v rámci regionu střední a východní Evropy“. 

Zdeněk poskytoval právní poradenství v případech významných infrastrukturních transakcí, zejména v oblasti 

vodního hospodářství. Další významnou oblastí právních služeb, které se Zdeněk Strnad věnuje od roku 2006, je 

oblast zadávání veřejných zakázek.  

Kromě Právnické fakulty Karlovy univerzity promoval Zdeněk Strnad rovněž na Vysoké škole chemicko-

technologické v Praze (Fakulta potravinářské a biochemické technologie). „Spojením těchto dvou studijních 

oborů tak CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o. příchodem Zdeňka Strnada nabízí svým klientům zejména z oboru 

potravinářství využívat na trhu unikátních znalostí a zkušeností“ dodává Lukáš Petr.  

Zdeněk Strnad hovoří česky a anglicky.  

 

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 
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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. 


