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Advokátní kancelář Kříž a partneři s. r. o. byla založena v roce 1991 jako sdružení fyzických 

osob a dnes má formu společnosti s ručením omezeným se třemi společníky.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s. r. o. (AKKP) má tedy bohaté zkušenosti s poskytováním 

právních služeb a dnes patří mezi přední advokátní kanceláře v České republice. Tým AKKP je 

složen z více než 15 zkušených právníků na špičkové úrovni nejen po stránce odborné, ale i

jazykové. AKKP je tak schopna poskytovat veškeré právní služby v češtině, slovenštině, 

angličtině, němčině, ruštině a případně i v dalších jazycích. Většina z právníků AKKP studovala 

v zahraničí a značná část má zkušenosti i z jiné právní praxe než pouze z advokacie. Tento tým 

právníků AKKP klientům poskytuje právní služby na nejvyšší odborné úrovni s využitím 

bohatých zkušeností z advokátní i jiné praxe. V mnoha právních oborech, jako např. právu 

pracovním či právu duševního vlastnictví, jsou někteří z advokátů AKKP řazení mezi přední 

české odborníky a v posledních letech získali v těchto právních oborech řadu prestižních 

ocenění.

AKKP poskytuje komplexní právní služby tuzemské i zahraniční klientele v celém spektru 

odvětví platného práva. AKKP poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů 

a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně 

uplatňování před soudy obecnými i rozhodčími. AKKP zastupuje klienty nejen před obecnými 

a rozhodčími soudy, ale i při jednáních se stáními orgány a institucemi.

AKKP využívá své bohaté zkušenosti z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek, a to 

jak ve fázi smluvní, tak i při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení soudní 

cestou. AKKP vždy pečlivě a zodpovědně zvažuje možnosti řešení problémů, včetně ohledů na 

faktor času a nákladů případného řízení. AKKP nabízí svým klientům komplexní řešení: 

využíváme týmových odborných znalostí specialistů z různých právních oborů a zohledňujeme 

všechny aspekty zadání klienta. Spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi 

zaručujeme nejkratší cestu k řešení problémů.

OBORY PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH AKKP:

Fúze, akvizice a transformace | Litigace (soudní a rozhodčí řízení) | Duševní vlastnictví a jiná 

práva k nehmotným statkům | Pracovní právo a kolektivní vyjednávání | Veřejné zakázky | 

Hospodářská soutěž | Energetika | Obchodní právo závazkové a společenství | Nemovitosti | 

Insolvence | Rodinné právo | Správní právo | Daňové a finanční právo včetně bankovnictví | 

Trestní právo

AKKP je členem společnosti International Practice Group zahrnující desítky advokátních 

kanceláří, daňových a auditorských poradenských společností z mnoha zemí celého světa. 

AKKP nabízí právní služby nejen v rámci českého práva, ale je schopna v rámci účasti 
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v International Practice Group zajistit právní a daňové poradenství ve většině zemí EU i dalších 

zemích jako např. USA, Rusko nebo Čína a konkurovat tak mezinárodním advokátním 

kancelářím.

AKKP je jako jediná v ČR členem ICC Counterfeiting Inteligence Bureau – divize Mezinárodní 

obchodní komory specializované na boj proti padělkům.

Mimo běžné poskytování právních služeb klientům AKKP připravuje pro klienty i pravidelné 

informace o zásadních změnách právních předpisů. Většina právníků AKKP je také velmi činná 

i v jiných právních aktivitách, např. ve formě častých publikací v českých i zahraničních 

odborných časopisech a jiných periodikách či účastech jako přednášející či spoluorganizátoři 

na celé řadě specializovaných konferencí a seminářů v České republice i zahraničí. Právníci 

AKKP také z titulu svých akademických zařazení poskytují odborné posudky v nejrůznějších 

oblastech práva. Do okruhu týmu AKKP patří i autoři monografií z oblasti teorie a praxe 

autorského práva, pracovního práva, práva na ochranu osobnosti, práva v reklamě a dalších 

právních oborů. Řada právníků AKKP rovněž aktivně působí jako rozhodci u Rozhodčího soudu 

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.




