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Advokát Mgr. Matěj Bolek se stal k říjnu 2020 novým Senior Associate týmu M&A a Real Estate mezinárodní 

advokátní kanceláře CEE Attorneys.  

 

Mgr. Matěj Bolek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své předchozí praxe 

poskytoval právní poradenství v oblasti akvizičního poradenství a strukturování, práva nemovitostí a sporové 

agendy. Před příchodem do CEE Attorneys působil v advokátní kanceláři Cerha Hempel Kališ & Partners s.r.o., 

advokátní kancelář a Wilsons s.r.o., advokátní kancelář.  

 

CEE Attorneys:  

CEE Attorneys je mezinárodní advokátní kanceláří, která byla založena v České republice, kde také sídlí její vedení. 

V současné době působí CEE Attorneys s více než 100 právníky v devíti zemích střední a východní Evropy,  

a to v Bulharsku, Česká republice, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.  

Nad tento rámec poskytuje svým klientům poradenství také v Číně, Dánsku, Indii, Japonsku, Německu, Švýcarsku 

a na Ukrajině, a to prostřednictvím spolupráce s lokálními advokátními kancelářemi.  

 

V rámci své praxe se CEE Attorneys zaměřuje zejména na korporátní právo, akviziční poradenství a strukturování, 

právo nemovitostí, soudní spory a arbitráže, insolvenční řízení, právo duševního vlastnictví a pracovní právo.  

Ze sektorových regulacích pak zejména na zdravotnictví a farmacii, fintech, počítačové hry a softwarové aplikace, 

pojišťovnictví a také potravinářství včetně regulace alternativní produkce potravin (např. hydroponie).  

CEE Attorneys, jakožto moderní advokátní kancelář, úzce spojuje poskytování právních služeb s business 

consultingem, zvláště pak v rámci nastavení korporátních vztahů, strategie prodeje či styku s veřejným sektorem. 

 


