
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha 14. 1. 2015 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ GLATZOVA & CO. JMENOVALA ERIKA KOLANA VEDOUCÍM ADVOKÁTEM. 

Přední advokátní kancelář v České republice Glatzova & Co. oznámila jmenování nového vedoucího 

advokáta. Advokát Erik Kolan působí v kanceláři Glatzova & Co. od roku 2010 a jeho posun na vyšší 

pozici je oceněním kvalitní práce, kterou v kanceláři Glatzova & Co. vykonává. 

Erik jako vedoucí advokát bude mít na starosti zejména oblast správního práva a správního 

soudnictví.  „Věříme, že Erikovo jmenování vedoucím advokátem posílí roli naší kanceláře v tomto 

segmentu právních služeb,“ řekl Martin Dančišin, partner kanceláře Glatzova & Co. 

 

 

Erik Kolan  

Erik Kolan je advokátem od roku 2010. Je členem České advokátní komory. Jeho specializace zahrnuje 
správní právo, včetně správního soudnictví, energetiku (OZE), nemovitosti a mezinárodní arbitráže. 
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2008 na Ludwig-Maximilians-
Universität Mnichov získal titul Magistr evropského a mezinárodního hospodářského práva (LL.M. 
Eur.) Hovoří česky, slovensky, anglicky a německy. 
 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Radka Kuchařová 

e-mail: radka.kucharova@glatzova.com , tel.: 224 401 440 

www.glatzova.com 
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****************************************** 

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 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, rekodifikace soukromého/ obchodního práva  

Glatzová & Co. je držitelem významných ocenění: 

Právnická firma roku 2013 v oblasti Pracovní právo.  
Nejlepší česká advokátní kancelář roku 2013 a 2010 podle hodnocení Who's Who Legal. 
Držitel ocenění Chambers Europe Nejlepší česká advokátní kancelář roku 2011 a 2009.  
 

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

www.glatzova.sk  

 


