
 

 Advokátní kancelář Jasanská & Co. 
 

Naše motto: vášeň pro dobrou službu® 



Proč si vybrat nás? 

• jsme na trhu již osmým rokem 
• jsme specialisty v několika právních 
odvětvích 
• máme řadu zkušeností s 
mezinárodními transakcemi 
 

• odbornost našich služeb je 
samozřejmostí; naše hodnoty, které se 
odráží v naší práci, jsou: 
- přátelskost – poskytneme Vám pomoc, 
ne pouze radu; Váš problém pochopíme a 
pomůžeme Vám jej vyřešit 
- chytrost – máme invenci v hledání 
optimálního a často neotřelého řešení pro 
Vás; kdo říká, že právo není kreativní? 
naše rady jsou stručné a k věci 
- vstřícnost – uděláme vše pro Váš 
komfort, jsme kdykoli k zastižení a 
připraveni pomoci 
- poctivost – pracujeme na maximum, 
hrajeme fair-play, jsme zodpovědní za své 
činy 
 

 

      

 

Naše služby 

Specializujeme se na: 

• mediální právo (licenční smlouvy, ochrana 
autorských práv, ochranné známky, nastavení 
pravidel spotřebitelských soutěží, ochrana 
osobnosti) 
  
• pracovní právo (pracovní smlouvy, interní 
předpisy, poradenství)  
 
• obchodní právo (výběr vhodné právní formy, 

koupě či založení společnosti, fúze a 
rozdělení, právní audit, obchodní smlouvy)   
 

 Poskytujeme jak  
• komplexní právní služby (outsourcing 
právních služeb), tak 
• poradenství v určité oblasti 
 
Poradíme Vám i v dalších právních odvětvích 
(vymáhání pohledávek, exekuční řízení, 
právo nemovitostí, apod.) 
  
 



Naše kancelář 

 
Jsme malá kancelář, která poskytuje 
služby na nejvyšší mezinárodní úrovni s 
rozumnými cenami a osobním přístupem. 

 
Kancelář založila Ladislava Jasanská, 
specialistka na mediální a pracovní právo, 
právnička s řadou zkušeností s 
mezinárodními transakcemi a 
akvizicemi, které získala během  praxe v 
mezinárodní advokátní kanceláři a 
následně při vedení vlastní kanceláře. 
 
Navštivte naše webové stránky nebo nám 
napište, rádi se Vám budeme věnovat. 
 
 

 
 

•Advanced World Transport a.s. 
•AXA Česká republika s.r.o. 
•Brandbank (Czech republic) s.r.o. 
•Crocodille ČR spol. s r.o. 
•Denso Manufacturing Czech, s.r.o. 
•KaVo CZ spol. s r.o. 
•Microsoft s.r.o. 
•Muramoto Manufacturing Europe s.r.o. 
•Puma Czech Republic s.r.o. 
•Sanoma Media Praha s.r.o. 
•Skype Czech Republic s.r.o. 
•Toyota Logistics Services Czech s.r.o. 
•TOYOTA MOTOR CZECH, spol. s r.o. 
•LUKOIL Czech Republic s.r.o. 
A další  
 
Názor našich klientů na naše služby najdete 
zde: www.jasanska.com/reference.html 
 
 
 

 

Naši klienti  



Jediná advokátní kancelář v ČR, která je  
držitelem certifikátu  ekologicky šetrná služba 

 
 
 
 
 
 
 

Pomáháme těm, kteří to opravdu potřebují  
 

 
  Rotary club Prague International 

 Uvědomělý přístup 

Jediná advokátní kancelář v ČR, která 
je držitelem národní ceny kvality  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
advokátní kancelář Jasanská & Co. 

Jeremenkova 102b, 140 00  
Praha 4, Česká republika 

Ladislava Jasanská: +420 602 691 769 
Ondřej Preuss: +420 774 633 647 

www.jasanska.com 
e-mail: office@jasanska.com 


