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MT Legal na setkání časopisu CDIS Review
Advokátní kancelář MT Legal generálním partnerem akce
Advokátní kancelář MT Legal, člen asociace Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu
ČR (AOBP), se jako generální partner zúčastnila výročního zasedání reprezentativní redakční
rady a setkání redakční rady, hostů a přátel časopisu CDIS Review. Setkání proběhlo 16. 1.
2013 v Domě armády Praha-Dejvice. Slavnostní večer byl zakončen oceněním nejlepších firem
a osobností z oblasti obrany a bezpečnosti.
Výroční zasedání reprezentativní redakční rady CDIS Review a tradiční setkání redakční rady,
představitelů zainteresovaných asociací v čele s AOBP ČR, přátel časopisu CDIS Review a
pozvaných hostů, se uskutečnilo 16. ledna 2013 v konferenčním sále Domu armády Praha-Dejvice.
Sešlo se zde více než 150 významných představitelů obranné a bezpečnostní komunity, mezi kterými
nechyběl ani první náměstek ministra obrany armádní generál Ing. Vlastimil Picek, první zástupce
náčelníka Generálního štábu generálmajor Ing. Miroslav Žižka, náměstek policejního prezidenta
plk. Mgr. Tomáš Kužel či prezident a výkonný ředitel AOBP RNDr. Jiří Hynek.
V rámci setkání byla udělena řada prestižních ocenění nejlepším firmám a osobnostem v této sféře.
Zástupce generálního partnera akce Mgr. Milan Šebesta, LL.M., partner advokátní kanceláře MT
Legal, která je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, předal cenu Společnost
roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti satelitních komunikací společnosti INTV s.r.o. a Poděkování
Jaroslavu Trávníčkovi, generálnímu řediteli společnosti Poličské strojírny a.s., za dlouholetou
spolupráci a podporu časopisu ve sféře obranného průmyslu.
„Věřím, že naše členství Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR je pro obě strany
přínosem. Ten náš pro členy a partnery asociace vidím především v našich profesních znalostech a
zkušenostech jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak například v oblasti práva zaměřeného na
informační a komunikační technologie,“ komentoval členství MT Legal v AOBP Mgr. Milan
Šebesta, LL.M., partner MT Legal.
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Poznámka pro editory
Advokátní kancelář MT Legal se zabývá především oblastí veřejného investování se zaměřením na zadávání veřejných
zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv (PPP), veřejnou podporu a EU fondy. Služby v oblasti veřejného
investování jsou doplněny službami v oblasti korporátního a závazkového práva, občanského práva, práva duševního vlastnictví
se zaměřením na informační technologie, stavebního práva, práva v oblasti vodohospodářských infrastruktur, pracovního práva

a práva ES/EU. MT Legal využívá více než patnáctiletých zkušeností jednotlivých členů právnického týmu. Advokátní kancelář
MT Legal získala certifikát kvality ISO 9001:2008 udělený společností NQA, která je členem skupiny NICEIC Group Limited.
MT Legal patří jako jediná advokátní kancelář v ČR mezi 24 000 registrovaných společností u NQA .
Advokátní kancelář MT Legal, s.r.o. získala prestižní ocenění ČEKIA Stability Award 2009, čímž je zařazena mezi
TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR dle ČEKIA Stability Rating 2009.
MT Legal získala nejvyšší ocenění „Právnická firma roku 2012 pro regionální kancelář“ v soutěži Právnická firma roku pořádané
společností EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory, záštitou předsedy vlády ČR a ministra spravedlnosti
ČR. V kategorii Veřejné zakázky se opětovně zařadila mezi čtyři velmi doporučované kanceláře.

