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Novým vedoucím týmu nemovitostního práva CEE Attorneys se stal k 1. březnu 2018 Mgr. Martin Severa, Partner 

kanceláře. Pražská kancelář CEE Attorneys tak výrazně posiluje své řady o další zkušené odborníky v dané oblasti 

práva a potvrzuje svoji ambici navázat na úspěšné nemovitostní praxe CEE Attorneys v zahraničí. Mezi 

nemovitostní klienty CEE Attorneys patří např. CA IMMO, CBRE, Euler Hermes, HB Reavis či Lucron Development.   

 

Martin Severa 

Martin Severa má více než třináctiletou praxi v poskytování právního poradenství v oblasti nemovitostí, zejména 

pak v oblasti nájemních smluv, převodů nemovitostí, územního plánování a výstavby. Před příchodem do CEE 

Attorneys působil mj. v mezinárodních kancelářích DLA Piper a Rowan Legal a vedl právní oddělení AŽD Praha.  

„CEE Attorneys velmi aktivně cílí na to se stát jedním z předních poskytovatelů právních služeb v oblasti práva 

nemovitostí. V této souvislosti jsem velmi potěšen, že se nám daří úspěšně rozšiřovat tým o zkušené odborníky. 

Věřím, že naše nemovitostní praxe bude pod vedením Martina Severy výrazně silnější a podaří se nám ji s jeho 

pomocí rozšířit o další klienty, kteří od poskytovatelů právních služeb očekávají spolu se špičkovým poradenstvím 

také proaktivní obchodní přístup a promptní reakční dobu“ uvádí JUDr. Zdeněk Tomíček, zakládající partner CEE 

Attorneys. 

Martin se podílel na mnoha projektech v oblasti nemovitostí, od akvizic či výstavby až po provozování či prodej 

předních obchodních center, kancelářských budov, průmyslových zón a areálů a v neposlední řadě rezidenčních 

projektů, včetně právní podpory při jejich financování a refinancování. 

 

 

  



 
 
 

2 
 

O CEE Attorneys 

CEE Attorneys je mezinárodní advokátní kanceláří působící s více jak 100 právníky a 11 kancelářemi v České 

republice, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku a Ukrajině a mající partnerské kanceláře 

v Číně, Indii a Izraeli.  

Vedle práva nemovitostí se tým CEE Attorneys zaměřuje na oblast fúzí a akvizic, práva obchodních společností, 

práva duševního vlastnictví, soudní spory a arbitráže a pracovní právo. 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. 

CEE Attorneys byla doporučena v roce 2017 ve vydání The Legal 500 EMEA - žebříčku předních advokátních 

kanceláří a právníků z celé Evropy, Středního východu a Afriky - v regionu střední a východní Evropy byla uznána 

jako kancelář s top službami v následujících oblastech: (1) obchodní právo, (2) právo obchodních korporací a fúze 

a akvizice, (3) nemovitosti a výstavba a (4) řešení sporů a TMT. 

 


