
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha 19. 2. 2015 

 

Vít Horáček odchází z kanceláře Glatzová & Co. 

 

Vít Horáček, partner advokátní kanceláře Glatzová & Co., po dvaceti letech odchází. Přední česká 

advokátní kancelář Glatzová & Co. a její partner Vít Horáček oznámili,  že se dohodli na ukončení 

spolupráce k červnu tohoto roku.  

Vít Horáček působí v kanceláři Glatzová & Co. téměř od jejího založení  v roce 1994. Po dvaceti 

úspěšných letech strávených v kanceláři se nyní chce věnovat výhradně rozhodčímu řízení a 

mezinárodním arbitrážím, kterými se intenzivně zabývá již několik let. 

 „Agenda rozhodčího řízení se mi stále více rozrůstá a dlouhodobě již tvoří převážnou část mé práce. 

Teď bych se jí rád věnoval naplno,“ říká Vít Horáček.  

Veškerou práci pro klienty kanceláře, pro něž Vít Horáček pracoval, přebírají ostatní partneři a jeho 

odchod z kanceláře se tak na poskytovaných službách neprojeví.   

Začátkem tohoto roku byl tým kanceláře posílen o nového vedoucího advokáta  Erika Kolana, který 

v kanceláři působí od roku 2010 a jeho posun na vyšší pozici je oceněním kvalitní práce, kterou 

v kanceláři Glatzová & Co. vykonává. 
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Kontakt pro média: 

Radka Kuchařová 

e-mail: radka.kucharova@glatzova.com , tel.: 224 401 497 

www.glatzova.com 

 

 

 

 

****************************************** 

Glatzová & Co. je přední advokátní kanceláří v České republice. Od podzimu 2008 nabízí své služby i prostřednictvím vlastní 

pobočky na Slovensku. Svou dobrou pověst si získala pro hluboké znalosti právního řádu, citlivý přístup k obchodním 

otázkám klientů a pozitivní postoj k řešení právních problémů. Mnohaleté bohaté zkušenosti kanceláři umožňují poskytovat 

právní služby v kvalitě splňující ty nejvyšší standardy. 

Glatzová & Co. poskytuje právní služby českým, slovenským i dalším zahraničním klientům ze všech odvětví obchodu a 

průmyslu, ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. 

Glatzová & Co. vybudovala specializované týmy v oblastech: fúze & akvizice (M&A), bankovnictví & finance, nemovitosti, 

sporná agenda, restrukturalizace & insolvence, hospodářská soutěž, pracovní právo, duševní vlastnictví & IT, energetika, 

obecné obchodně právní služby 

Bližší informace o naší advokátní kanceláři najdete na našich webových stránkách: www.glatzova.com nebo 

www.glatzova.sk  

 


