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SLOVO VYDAVATELE
FROM THE PUBLISHER

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou nové číslo ro-
čenky významných advokátních kancelá-
ří v  České republice, a  to pro rok 2015. 
Cílem této publikace je přinést především 
zadavatelům právních služeb v  ČR pře-
hled o trhu a o  jednotlivých právnických 
firmách.

Dear Readers,
We are pleased to present to you the new 
issue of the Year Book of Leading Law Firm 
in the Czech Republic for 2015. The objec-
tive of this publication is primarily to pro-
vide those commissioning legal services in 
the Czech Republic with an overview of 
the market and individual law firms.

Miroslav Chochola
CEO / předseda představenstva
EPRAVO.CZ, a.s.
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Začala jsem kvůli sobě, 
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Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte  
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi  
vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří. 

Stáhněte si aplikaci    zdarma do svého telefonu.

www.pomahejpohybem.cz
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Achour & Hájek s.r.o.

A chour & Hájek je česká, dynamicky rozvíje-
jící se advokátní kancelář s jasnou prioritou 

poskytovat výjimečný právní servis na nejvyšší 
úrovni českým i mezinárodním klientům. Je kla-
den důraz na právní vynalézavost, obchodní dů-
vtip, flexibilitu a jasnou a přímou komunikaci 
s klientem.

Právníci Achour & Hájek mají za cíl nalézat nej-
vhodnější právní řešení upravené na míru jedi-
nečným obchodním cílům každého jednotlivého 
klienta a specifickým podmínkám každého kon-
krétního případu.

Tým právníků se vyznačuje dlouholetými zkuše-
nostmi z působení v předních mezinárodních a čes-
kých advokátních kanceláří, ve kterých byli zodpo-
vědní za řízení a koordinaci komplexních transakcí. 
Vysoká právní odbornost a nekompromisní dodržo-
vání profesní etiky je pro ně samozřejmostí. Jsou 
také vedoucími osobnostmi v oblastech, ve kterých 
působí, s rozsáhlou zkušeností v řízení týmů a s cí-
lem poskytovat právní řešení šitá na míru jednotli-
vým klientům.

Partneři i advokáti kanceláře Achour & Hájek stu-
dovali na zahraničních univerzitách a mají hluboké 
znalosti českého i evropského práva. Samozřejmos-
tí je znalost základních principů anglosaského prá-
va a principů tvorby právních dokumentů v tomto 
systému práva. Prostřednictvím spolupracujících 
advokátních kanceláří je Achour & Hájek připra-
ven poskytnout právní služby i v zahraničí. Právní 

služby jsou poskytovány v českém, anglickém, ně-
meckém i ruském jazyce.

Partner advokátní kanceláře Daniel Hájek se jako 
člen jedné z pracovních komisí Legislativní rady 
vlády ČR aktivně podílí na vývoji legislativního 
prostředí v České republice.

Fúze a akvizice
Achour & Hájek poskytuje komplexní poradenství 
v souvislosti s přeměnami obchodních společností, 
má rozsáhlé zkušenosti s navrhováním optimál-
ních akvizičních struktur, se zajištěním a prove-
dením právního due diligence, s vyjednáváním, 
přípravou a úpravou transakčních dokumentů 
a s poradenstvím ve věcech zákonné regulace. 
Advokátní kancelář zastupovala své klienty při 
nabídkách převzetí a veřejných návrzích na kou-
pi cenných papírů a při přípravě a sjednání spo-
lečných podniků (joint venture), včetně přípravy 
příslušné smluvní dokumentace.

Nemovitosti a stavební právo
Tým Achour & Hájek poskytuje široké spektrum 
služeb ve všech oblastech nemovitostního a sta-
vebního práva. Právníci Achour & Hájek mají 
rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti nemovi-
tostních transakcí. Služby advokátní kanceláře za-
hrnují poradenství v oblasti investic a financování 
nemovitostí, development a facility managemen-
tu, realizací projektů a v oblasti stavebního práva.
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Právo obchodních společností
Kancelář Achour & Hájek poskytuje komplexní 
právní podporu při všech korporátních procesech. 
Právníci Achour & Hájek mají rozsáhlé zkušenos-
ti s komplexním právním servisem v souvislosti 
se založením společností a všech souvisejících 
otázek, s navržením a revizí korporátních a sku-
pinových struktur, včetně přípravy příslušné do-
kumentace a s komplexním právním servisem 
v souvislosti s likvidací společností.

Soudní spory a rozhodčí řízení
Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastu-
pováním klientů před soudy všech stupňů. Zastu-
puje své klienty jak v civilním, tak správním soud-
nictví. Rozsáhlé zkušenosti má i se zastupováním 
klientů v rozhodčím řízení. 

Insolvence a restrukturalizace
Právníci advokátní kanceláře poskytovali právní 
služby v rámci obrany proti tzv. „šikonózním“ in-
solvenčním návrhům, včetně pokusů o nepřátelské 
ovládnutí formou insolvenčního řízení, zastupovali 
věřitele při vymáhání pohledávek v insolvenčním 
řízení, včetně zastupování v rámci incidenčních 
sporů. Jejich služby standardně zahrnují i pora-
denství v rámci mimosoudní restrukturalizace.

Veřejné zakázky
Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní 
servis spojený se zadáváním veřejných zakázek jak 
zadavatelům, tak i uchazečům. Součástí servisu je 
kompletní příprava zadávací a smluvní dokumen-
tace v rámci zadávacích řízení, poradenství při 
vyhodnocování nabídek, poradenství a asistence 
při přípravě a organizaci zadávacích řízení a pří-
prava vzorových dokumentů. Achour & Hájek také 
zastupuje klienty při všech úkonech přezkumného 
řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Hospodářská soutěž  
a veřejná podpora

V rámci hospodářské soutěže a veřejné podpory se 
kancelář specializuje zejména na obecné poraden-
ství v oblasti soutěžního práva, a to při transak-

cích v oblasti fúzí a akvizic (spojování soutěžitelů) 
a na poradenství v otázkách veřejné podpory, ne-
kalé soutěže, včetně zastupování před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže a ve sporech vyplý-
vajících z nekalé soutěže. 

Financování, kapitálové trhy 
a bankovnictví

Achour & Hájek poskytuje komplexní právní po-
radenství bankám, stavebním spořitelnám, pojiš-
ťovnám, investičním společnostem, obchodníkům 
s cennými papíry a ostatním subjektům kapitálo-
vého trhu. Má podstatné zkušenosti se zastupová-
ním klientů při sjednávání investičních a provoz-
ních úvěrů, včetně přípravy komplexní zajišťovací 
dokumentace, emisemi korporátních dluhopisů 
a všech oblastí fungování investičních fondů.

Pracovní právo
Achour & Hájek poskytuje právní poradenství 
v oblasti pracovněprávní agendy středně velkých 
společností – zejména v souvislosti se specializova-
nými požadavky na smluvní úpravu jednotlivých 
zaměstnanců.

IP / IT, media, telekomunikace
Právníci Achour & Hájek zajišťují komplexní práv-
ní poradenství v otázkách IP a IT. Mezi standardní 
úkoly, kterými se kancelář zabývá, je pak přípra-
va licenčních smluv, vyjednávání licenčních pod-
mínek a due diligence IP compliance. Kancelář 
dále poskytuje služby v oblasti regulace reklamy 
a sponzorování v televizním vysílání a na inter-
netu, při přípravě obchodních smluv pro nákup 
a prodej reklamy a při přípravě obchodních smluv 
v souvislosti se zajištěním sponzorování. Dále po-
skytuje právní poradenství a připravuje smlouvy 
pro oblast product placementu, licenčního řízení 
a pro pořádání výstav a jiných kulturních akcí.

Trestní právo
Achour & Hájek poskytuje právní poradenství 
v otázkách trestněprávních aspektů podnikatelské 
činnosti, zejména pak trestněprávní odpovědnosti 
managementu velkých a středních firem a trestně-
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A

právní odpovědnosti právnických osob. Tým práv-
níků má zkušenosti se zastupováním poškozených 
osob v rámci trestního adhezního řízení.

Vybrané reference advokátní 
kanceláře Achour & Hájek:

�	komplexní právní poradenství významné české 
developerské a stavební skupině Trigema, včet-
ně poradenství s přípravou, developmentem 
a následným prodejem projektu na výstavbu 
administrativního centra v Praze – Letňanech 
s pronajímatelnou plochou převyšující 80 tisíc 
m2 pronajímatelné plochy;

�	právní zastupování evropského stavebního gi-
ganta STRABAG v několika sporech s investory 
a subdodavateli, včetně úspěšného zastupová-
ní v rozhodčím řízení vedeném podle pravidel 
Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC), 
úspěšné právní zastupování STRABAG ve sporu 
s akvizice;

�	komplexní právní poradenství největšímu asij-
skému výrobci elektro součástek v souvislosti 
s jeho vstupem na evropský trh, včetně nastave-
ní distribuční sítě a otázek hospodářské soutěže;

�	právní poradenství přední česko-slovenské de-
veloperské skupině J&T Real Estate v souvislosti 
s přípravou, realizací a prodejem developer-
ských projektů v České republice;

�	právní poradenství Dopravnímu podniku hlav-
ního města Prahy v otázkách několika nemovi-
tostních projektů, veřejné podpory, smluvních 
vztahů a financování;

�	právní zastupování významného maloobchodní-
ho řetězce LIDL v souvislosti s přípravou, deve-
lopmentem a výstavbou několika supermarketů 
na území České republiky a Slovenska, v otáz-
kách hospodářské soutěže a sporné agendy;

�	úspěšné zastupování významného evropského 
producenta bio nafty proti pokusu o nepřátelské 
ovládnutí formou insolvenčního řízení, a

�	právní poradenství britskému investičnímu fon-
du MOUNT CAPITAL v otázkách nemovitost-
ních projektů a sporné agendy.

PRO BONO
Důležitou součástí firemní kultury v Achour & 
Hájek jsou PRO BONO aktivity, kterým věnujeme 

stejnou pozornost a důležitost jako ostatním záleži-
tostem. V rámci svých pro-bono aktivit se kancelář 
stála partnerem jednoho z nejreprezentativnějších 
souborů české klasické hudby - Sukova komorního 
orchestru. Dále pak podporuje nezávislé umělce 
a výtvarné umění a podílí se na celé řadě dalších 
projektů na podporu občanské společnosti.

Vybraná získaná ocenění:
Prestižní mezinárodní ratingová společnost 
CHAMBERS AND PARTNERS zařadila ve své pub-
likaci CHAMBERS EUROPE Gabriela Achoura, za-
kládajícího partnera advokátní kanceláře Achour 
& Hájek, mezi doporučované právníky pro oblast 
nemovitostního práva v České republice. Prestižní 
nezávislá ročenka Legal 500 zařadila ve svém no-
vém vydání Legal 500 Europe 2013 Edition advo-
kátní kancelář Achour & Hájek mezi doporučova-
né advokátní kanceláře pro oblast nemovitostního 
práva v České republice. Achour & Hájek se tímto 
zařadili mezi nejlepší advokátní kanceláře specia-
lizující se na oblast nemovitostí v České republice.

Internetová stránka www.achourhajek.com po-
skytuje podrobný přehled zkušeností, odbornosti 
a vize advokátní kanceláře Achour & Hájek. �

Achour & Hájek s.r.o.
Kaunický palác 

Panská 7

110 00  Praha 1

Tel.: +420 270 006 111

Fax: +420 270 006 122

e-mail: office@achourhajek.com 

URL: www.achourhajek.com
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Allen & Overy (Czech Republic) 
LLP, organizační složka

O nás
I v dnešní době velkých změn, ke kterým dochází 
v právním sektoru, chceme nadále být lídrem trhu, 
stejně jako během všech 83 let naší historie.

Toho dosáhneme tím, že vždy budeme o krok na-
před a stále budeme přicházet s novými a originál-
ními řešeními těch nejsložitějších právních problé-
mů, kterým čelí naši klienti.

V uplynulém roce jsme spolupracovali s mnoha 
špičkovými společnostmi na přelomových trans-
akcích, které změnily jejich obory. Mezi ně patří 
například: poradenství ohledně projektu největší 
ropné rafinerie ve Vietnamu (Nghi Son) a společ-
ného podniku mezi společností H.C. Starck a nej-
větší vietnamskou soukromou společností Masan 
Group; poradenství ve věci průkopnického vytvo-
ření prvního finančního centra v Abú Dhabi ne-
podléhajícího daním, Abu Dhabi Global Market; 
a zastupování společnosti Novartis při jejím vítěz-
ném patentovém sporu se společností MedImmune 
ohledně úspěšného léku Novartisu Lucentis.

S pomocí naší bohaté historie jsme schopni získá-
vat ty nejtalentovanější odborníky a rozvíjet kultu-
ru vysokých pracovních výkonů, která je nezbytná 
pro inovace a měnění podoby trhu.

Naším cílem je pomáhat klientům realizovat je-
jich celosvětové strategie. Proto jsme vybudovali 
opravdu celosvětovou síť, kterou nyní tvoří 44 

kanceláří v 30 zemích. Vytvořili jsme si také pev-
né vztahy se spolupracujícími právními firmami 
ve více než 100 zemích, ve kterých nemáme své 
kanceláře.

Tato síť nám umožnila stát se jednou z největších 
a nejvíce propojených právních firem, s celosvě-
tovým pokrytím a místními znalostmi, které jsou 
bezkonkurenční.

Proto celosvětovým pokrytím nemyslíme pouze 
mít kanceláře v některých významných světových 
centrech. Jde nám o zkombinování našich meziná-
rodních zdrojů a sektorových znalostí pro práci na 
přeshraničních transakcích přímo na trzích a v re-
gionech, které jsou pro naše klienty důležité.

Celosvětové pokrytí

4965 
Zaměstnanců

2707 
Právníků

526  
Partnerů

44 
Kanceláří

 

Allen & Overy v České republice

Od našeho vstupu na český trh v roce 1992 jsme 
se stali předním poskytovatelem právních služeb 
v České republice. Mezi naše přednosti patří me-
zinárodní zkušenosti právníků a jejich podrob-
né znalosti českého právního a regulatorního 
prostředí.
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Díky tomu, že pražská kancelář patří do meziná-
rodní sítě kanceláří Allen & Overy, může sdílet 
know-how, postupy, znalosti a systémy informač-
ních technologií. 

Pražská kancelář nabízí plnou škálu služeb v ob-
lasti korporátního práva, finančního práva (ve 
věcech dluhového i vlastního kapitálu), daňového 
práva a soudních sporů.

Jako celosvětová elitní praxe je Allen & Overy na 
čele mezinárodního právního a obchodního vývo-
je. Naše týmy často poskytují poradenství ohledně 
vývoje na trzích a průkopnických transakcí po ce-
lém světě.

Naším cílem je sílu našeho mezinárodního know-how 
a celosvětové sítě kanceláří sdílet i s našimi klienty 
na českém trhu.

Oblasti našeho právního 
poradenství zahrnují:

�	Antimonopolní/soutěžní právo
�	Bankovnictví a finance
�	Corporate Governance 
�	Daně
�	Duševní vlastnictví
�	Finanční služby
�	Insolvence/restrukturalizace
�	Kapitálové trhy
�	Korporátní právo/fúze a akvizice
�	Mezinárodní právo veřejné
�	Nemovitosti
�	Pojišťovnictví
�	Pracovní právo a zaměstnanecké výhody
�	Projektové financování
�	Protikorupční poradenství
�	Regulace a šetření
�	Soudní spory a rozhodčí řízení 
�	Správa aktiv
�	Veřejné právo
�	Životní prostředí  

 Sektory
�	Biotechnologie
�	Energetika
�	Finanční instituce

�	Hotely a volnočasová zařízení
�	Infrastruktura a doprava
�	Maloobchod a spotřebn0í zboží
�	Nemovitosti
�	Private equity
�	Průmysl a výroba
�	Těžba a kovy

Nedávná ocenění 
�	Vítěz ocenění TOP 100 IDEAL EMPLOYER - Uni-

versum Awards 2014
�	„Právnická firma roku 2013 za nejlepší klient-

ské služby – PRÁVNICKÁ FIRMA 2013
�	Nejlepší právní kancelář v oblasti Právo obchod-

ních společností – PRÁVNICKÁ FIRMA 2013
�	Právní firma roku v České republice
�	Allen & Overy – nejlepší právní kancelář v ob-

lasti Bankovnictví a finance – Právnická firma 
roku 2012

�	Allen & Overy – vítěz průzkumu TOP zaměstna-
vatelé 2011, 2012 a 2013 – kategorie Právník �

Allen & Overy (Czech Republic) 
LLP, organizační složka
V celnici 1031/4

110 00  Praha 1

Tel.: +420 222 107 111

Fax: +420 222 107 107

e-mail: receptip@allenovery.com

URL: www.allenovery.com/czechrepublic
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BADOKH

A dvokátní kancelář BADOKH byla založena 
v letošním roce třemi předními českými práv-

níky. Ivo Bárta, Jakub Dostál a Petr Kuhn se po 
více než 15 letech spolupráce ve významné mezi-
národní advokátní kanceláři působící na českém 
trhu, rozhodli zúročit své bohaté zkušenosti a za-
ložit vlastní právní firmu.

BADOKH nabízí integrované právní a daňové 
služby v klíčových oblastech práva, kterými jsou 
zejména právo obchodních společností, fúzí a ak-
vizic, restrukturalizací a insolvencí, bankovnic-
tví a financí, exportu technologií, průmyslových, 
energetických a infrastrukturních projektů, právo 
nemovitostí, daňové a sporové právo. 

Jednotlivé obory práva v advokátní kanceláři BA-
DOKH vedou čeští právní odborníci s dlouhole-
tou praxí, s rozsáhlými vědomostmi, zkušenostmi 
s mezinárodním i českým prostředím a výbornou 
jazykovou vybaveností, kteří jsou v České repub-
lice i zahraničí považováni za přední experty ve 
své specializaci. 

Vysoká profesní a etická úroveň a konstruktivní 
přístup jsou hodnoty, které jsou v advokátní kan-
celáři BADOKH na prvním místě.  �

 

BADOKH 
28. října 767/12  

110 00  Praha 1  

Tel.: +420 222 937 515

e-mail: info@badokh

URL: www.badokh.com



BĚLINA & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O. 
PATŘÍ MEZI VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 
NA ČESKÉM TRHU. PROSTŘEDNICTVÍM ČLENSTVÍ 
V PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI INTER-
NATIONAL PRACTICE GROUP, SDRUŽUJÍCÍ AD-
VOKÁTY, AUDITORY A DAŇOVÉ PORADCE Z  CE-
LÉHO SVĚTA, SOUČASNĚ ZAJIŠŤUJE PRÁVNÍ POMOC 
I V ZAHRANIČÍ.
  
NÁŠ TÝM JE SLOŽEN ZE ZKUŠENÝCH PRÁVNÍKŮ, 
Z NICHŽ NĚKTEŘÍ SE VĚNUJÍ ADVOKACII JIŽ VÍCE 
NEŽ 20 LET.  
  
POSKYTUJEME PRÁVNÍ SLUŽBY VE VŠECH STĚ-
ŽEJNÍCH OBORECH PRÁVA. NAŠÍ SPECIALIZACÍ JE 
ZEJMÉNA:

»  OBCHODNÍ PRÁVO, PŘEMĚNY SPOLEČNOSTÍ, 
 FÚZE A AKVIZICE, 
»  PRACOVNÍ PRÁVO,
»  PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK,
»  SPORNÁ AGENDA VČETNĚ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

belinapartners-inz-200x270.indd   1 12/4/13   6:12 PM
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Baker & McKenzie, s.r.o.,  
advokátní kancelář 

B aker & McKenzie se ve 20. století stala zosob-
něním pojmu globální právní firma a nyní, ve 

21. století, přichází s novou definicí, která odpo-
vídá na výzvy současné globální ekonomiky. Na 
vše instinktivně nahlížíme z globální perspektivy, 
s rozsáhlými znalostmi trhu, podpořenými širo-
kým rozhledem našich více než 4 000 právníků 
v 76 kancelářích po celém světě.

Jsme charakterističtí globálním způsobem 
myšlení, práce i jednání, které překračují hranice 
zemí, jednotlivých případů a oborů práva. Již od 
roku 1949 si zakládáme na budování kultury, 
obchodního pragmatismu, profesních dovednos-
tí a mezilidských vztahů nezbytných k posky-
tování prvotřídních služeb přesně přizpůsobených 
potřebám významných klientů po celém světě.

Naše komunita je založena na úzké spoluprá-
ci zástupců 60 národností. Díky svým kořenům 
a znalosti jazyka a kultury obchodu si dokážeme 
poradit s nuancemi místních trhů po celém světě. 
A naše přátelské vztahy a široký záběr specializace 
nám umožňují snadno vyřešit komplexní prob-
lémy z různých oborů a oblastí právnické praxe 
v kterékoliv zemi.

Díky naší snaze o maximální kvalitu služeb a péče 
o klienty doporučuje Chambers Global Directo-
ry of the World’s Leading Lawyers naše právníky 
častěji a ve více zemích, než je tomu u jakékoliv 
jiné globální firmy.

Pražská kancelář
Od roku 1993 jsme zastupovali řadu nadnárodních 
i tuzemských firem v transakcích, z nichž některé 
patřily k největším a nejnáročnějším svého druhu 
v České republice, na Slovensku a ve středoev-
ropském regionu.

Díky 26 právníkům a daňovým poradcům 
s oprávněním provozovat praxi v tuzemsku 
i v zahraničí máme znalosti, přehled a zkušenosti 
s místním právním systémem i s přeshraničními 
a mezinárodními právními transakcemi.

Oblasti specializace
�	Fúze & akvizice
�	Bankovnictví & finance
�	Cenné papíry
�	Právo nemovitostí a životního prostředí
�	Řešení sporů
�	Duševní vlastnictví
�	IT/komunikace
�	Farmaceutické právo & zdravotnictví
�	Pracovní právo
�	Daňové poradenství
�	Soutěžní právo
�	Obchodní právo
�	Dodržování právních předpisů ve vztahu k čin-

nosti obchodních společností
�	Energetika, těžební průmysl & infrastruktura
�	Soukromý kapitál �
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Baker & McKenzie, s.r.o.,  
advokátní kancelář 
Klimentská 1216/46  

110 00  Praha 1  

Tel.: +420 236 045 001 

Fax: +420 236 045 055

e-mail: Prague.info@bakerweb.com 

URL: www.bakernet.com
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Balcar Polanský Eversheds 

P rostřednictvím kanceláře v Praze a Bratislavě 
poskytuje Balcar Polanský Eversheds široké 

spektrum právních služeb s orientací zejména na 
oblasti práva obchodního, finančního, bankovní-
ho, M&A transakcí, práva nemovitostí a oblast ře-
šení sporů. 

Naše praktické zkušenosti získávané již od roku 
1990 nás drží na čelních pozicích mezi nejvýzn-
amnějšími českými advokátními kancelářemi. 

Jako člen Eversheds International jsme součástí 
jedné z největších právních kanceláří na světě 
poskytujících plné spektrum právních služeb, což 
nám umožňuje poskytovat klientům právní služby 
na globální úrovni. 

Mezi klíčové důvody pro výběr naší kanceláře ze 
strany klientů patří zejména:

�	praktické zkušenosti – dlouhodobě vytvářené 
zkušenosti, získané v České republice i v zahra-
ničí, nám umožňují poskytovat právní služby 
přesně vyhovující Vašim požadavkům;

�	kontinuita poskytování služeb – klíčem k úspěš-
né spolupráci je zachování kontinuity, pokud 
jde o:
�	dlouhodobé rozvíjení vzájemně prospěšných 

vztahů,
�	poskytování služeb prostřednictvím stabilních 

týmů, které se Však dovedou rychle přizpůso-
bit měnícím se požadavkům,

�	spolupráci s klienty, která bere v úvahu jejich 
přání a potřeby;

�	globální síť – s 53 právními kancelářemi v Ev-
ropě, Asii, Africe a na Středním východě zapo-
jenými do sítě Eversheds International a spolu 
s dalšími „best friend“ a spolupracujícími kan-
celářemi v ostatních částech světa je naše kan-
celář schopna splnit Vaše potřeby, ať vyvstanou 
kdekoli. 

Přístup ke klientům
Při poskytování právních služeb se řídíme následu-
jícími zásadami:

�	Právní službu vnímáme nejen jako činnost za-
měřenou na výsledek, ale jsme si vědomi, že 
i způsob jejího poskytování musí být ve shodě 
se zájmy klienta.

�	Plně respektujeme právo klienta na kontrolu 
a snahu o optimalizaci nákladů vynakládaných 
na právní služby.

�	Právní službu vnímáme jako komplexní činnost 
zahrnující v sobě analýzu stávajícího stavu, vy-
tváření možných alternativ budoucího postu-
pu včetně vyhodnocení možných rizik, návrhy 
konkrétních řešení v právní rovině a zajišťování 
praktického prosazení takovýchto řešení, toto 
vše i s vědomím dopadů a souvislostí neprávní-
ho charakteru.

Eversheds international – fakta
�	Jedna z největších právních firem ve světě s více 

než 5 000 lidmi včetně více než 570 partne-
rů a více než 3 500 právních poradců;

B
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�	53 kanceláří ve velkých městech po celé Evro-
pě, na Středním východě, v Africe a Asii. Poboč-
ky jsou v : Ammánu, Abu Dhabi, Amsterdamu, 
Bagdádu, Bernu, Birminghamu, Bratislavě, Bru-
selu, Bukurešti, Budapešti, Cambridgi, Car-
diffu, Curychu, Doha, Dubai, Dublinu, Edin-
burghu, Hamburku, Hong-Kongu, Ipswichi, 
Johannesburgu, Kodani, Leedsu, Londýně, 
Madridu, Manchesteru, Miláně, Mnichově, 
Newcastlu, Nottinghama, Ostravě, Paříži, Praze, 
Rize, Rijádu, Římě, Rotterdamu, Šanghaji, Sin-
gapuru, Stockholmu, Tallinnu, Vídni, Vilniusu, 
Varšavě i Ženevě; máme úzké vztahy s prefero-
vanými advokátními kancelářemi ve zbytku Ev-
ropy, na Středním východě a v Americe;

�	profesní étos – poskytovat vynikající služby po-
važujeme za závazek; služby na míru, které pře-
konají Vaše očekávání;

�	zastánci transparentnosti, odměny založené na 
hodnotě poskytnuté služby a partnerství s klien-
tem - s cílem zohlednit hodnotu odvedené prá-
ce, a nikoli náklady na její poskytnutí;

�	Zajišťujeme kontrolu nad náklady – bojujeme za 
cíl, který je klientovi nejbližší;

�	Praktikujeme pro-aktivní přístup v právu i v ří-
zení rizik - prevence je základ.

Jsme hodnoceni v:
�	Legal 500
�	Chambers
�	IFRL 1000  �

 

 

Balcar Polanský Eversheds
Revoluční 

110 00  Praha 1

Tel.: +420 251 009 111

e-mail: office@bapol.cz

URL: www.balcarpolansky.cz
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BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

B BH je přední českou advokátní kanceláří s vý-
znamným mezinárodním působením. BBH 

byla založena v roce 2000, kdy plynule navázala 
na dlouhodobou úspěšnou tradici mezinárodní ad-
vokátní kanceláře, která na českém trhu působi-
la již od roku 1990. BBH v současné době působí 
v České republice v Praze, na území Ruské Federa-
ce v Moskvě a na Slovensku v Bratislavě. 

Celkem může BBH těžit z podpory přibližně 75 kva-
lifikovaných právníků. Díky široké škále specializací 
a profesní odbornosti BBH svým klientům nabízí pr-
votřídní a zcela komplexní právní služby dle českého, 
ruského, slovenského a také anglického práva, a to 
vše v českém, slovenském, polském, ruském, an-
glickém, německém, francouzském a španělském 
jazyce. Navíc si BBH vytvořila dlouhodobý a důvě-
ryhodný vztah s řadou vůdčích zahraničních ad-
vokátních kanceláří, působících v dalších jurisdik-
cích při zachování své plné nezávislosti.

Fúze a akvizice
Naprosto výjimečnou pozici a expertízu BBH 
v oblasti M&A bezesporu dokládá samotná 
skutečnost, že se BBH v letech 2012, 2013 a 2014 
podílela na třech největších M&A transakcích, 
které se uskutečnily v celém regionu:

�	BBH poskytovala poradenství finanční skupině 
PPF při prodeji jejího 49 % podílu v Generali 
PPF Holding (GPH); jednalo se o největší joint 
venture v regionu Střední a Východní Evropy 
v hodnotě 5,1 miliard EUR. Transakce zahrno-

vala jak komplexní vnitroskupinové a externí 
finanční vypořádání, tak prodej několika souvi-
sejících podniků. Konečné vypořádání transakce 
proběhlo v roce 2013

�	V roce 2013 BBH poskytovala poradenství rov-
něž finanční skupině PPF při akvizici 65,9% 
podílu v Telefónica Czech Republic v hodnotě 
zhruba 63,6 miliard CZK

�	BBH zastupovala skupinu PPF při prodeji své-
ho 40 % podílu v Energetickém a průmyslovém 
holdingu v hodnotě přes 1 miliardu EUR, který 
byl dokončen v druhém čtvrtletí 2014

Nehledě na širokou škálu dalších neméně vý-
znamných transakcí v této oblasti, výše uvedené 
příklady vytvářejí ucelený obraz o síle, odbornosti 
a bezkonkurenční schopnosti BBH dodat vysoce 
profesionální, sofistikované a přelomové právní 
řešení v oblasti M&A.

Klienti BBH již opakovaně ocenili nejen vyso kou 
úroveň kvality právního poradenství, ale také 
kreativitu odborníků BBH v oblasti plánování, 
strukturování a účinné pomoci při vyjednávání 
během transakcí, a to vždy v souladu s konkrét-
ními potřebami klientů.

Bankovnictví a finance
Jedinečné zkušenosti a pověst BBH v této oblasti 
spočívají nejen v oblasti úvěrového financování 
(včetně největšího syndikovaného úvěru v regionu 
– Telefónica), ale také v bezkonkurenční odbor-
nosti v oblasti derivátů a regulatorních otázkách:

B
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�	BBH působila jako právní poradce skupiny PPF 
v souvislosti s přípravou, vyjednáváním a rea-
lizací akvizičního financování v celkovém ob-
jemu 2,288 miliardy EUR při akvizici 65,9% 
podílu ve společnosti Telefónica Czech Republic

�	V roce 2013 BBH působila jako právní poradce 
emitenta – EP Energy, ze skupiny EPH – při emi-
si eurobondů v hodnotě 600 mil EUR

�	V roce 2013 BBH též působila jako právní po-
radce společnost ŠKODA TRANSPORTATION, 
jakožto dlužníka, při přípravě, vyjednávání a re-
alizaci financování ze strany ČSOB v celkovém 
objemu cca 1 miliardy CZK

�	V roce 2014 BBH působila jako právní poradce 
emitenta – CE Energy, ze skupiny EPH – při emi-
si eurobondů v hodnotě 500 mil EUR

�	V roce 2014 BBH dále působila jako poradce 
Raiffeisenbank jakožto aranžéra při emisi dlu-
hopisů CPI Byty v rámci programu v celkovém 
objemu cca 140 mil EUR

�	BBH má mimořádně silný a zkušený tým pro re-
gulatorní otázky vedený Tomášem Sedláčkem. 
Důkazem unikátní odbornosti týmu mohou být 
například Zdeněk Husták, člen rozkladové ko-
mise ČNB a člen poradního výboru Evropské 
bankovní asociace (EBA), a Adam Nečas, který 
působil jako ředitel licenčního odboru v ČNB. 
V průběhu roku 2013 a 2014 tak BBH poskyto-
vala svým klientům právní služby v licenčních, 
schvalovacích či sankčních řízeních před ČNB. 
Dále pak poskytovala komplexní služby a podpo-
ru v oblasti compliance, problematiky vnitřních 
předpisů, změn regulatorního kapitálu, včetně 
Tier 1 a Tier 2 kapitálu, strukturovaných emisí 
podřízených i seniorních dluhů, řešení rizikově 
vážených aktiv atd. Mezi zajímavé případy, které 
BBH může veřejně zmínit, patří zastupování Čes-
ké exportní banky při řízení před ČNB v souvis-
losti s rozšířením bankovní licence, zastupování 
penzijních společností Generali a České pojišťov-
ny v řízení před ČNB při jejich fúzi, či zastupo-
vání fondů AnaCap v řízení před ČNB při jejich 
akvizici dnešní Equa banky. Mezi klienty BBH 
v této oblasti specializace např. patří Česká ex-
portní banka, skupina AnaCap, skupina Generali, 
Air Bank, Equa Bank, Raiffeisenbank, PPF banka, 
J&T banka, Allianz nebo Česká pojišťovna.

BBH také poskytuje poradenské služby Ministerst-
vu financí a České národní bance.

Řešení sporů a arbitráže
BBH má dlouholeté výjimečné zkušenosti 
a neotřesitelnou pozici na českém právním trhu 
v oblasti sporné agendy. BBH je v této oblasti 
známá jako kancelář, která je nepřekonatelná v těch 
nejsložitějších a nejtěžších sporech. Klienti se ve 
většině případů na BBH obrací s bezprecedentními, 
obtížnými nebo jinak komplikovanými případy. 
BBH se nezřídka účastní také sporů, ve kterých jsou 
vydávána přelomová rozhodnutí, na základě kterých 
byla a je významně formována česká jurisprudence.

Přestože BBH nikdy nepodává informace 
o probíhajících řízeních, bezpochyby se dá kon-
statovat, že v oblasti řešení sporů bylo předcháze-
jících dvanáct měsíců výjimečně úspěšných. Ob-
jem a počet projektů v oblasti sporné agendy se 
značně zvýšil, stejně tak jako se rozrostlo klientské 
portfolio. Důkazem této tendence je bezesporu 
fakt, že celková hodnota projektů z oblasti řešením 
sporů se během posledních dvanácti měsíců téměř 
zdvojnásobila a v současnosti překračuje 2 mili-
ardy EUR, přičemž žalované nároky v několika ne-
jvětších sporech přesahují 200 milionů EUR.

Dalším důležitým aspektem v rámci oblasti řešení 
sporů je skutečnost, že BBH je při jejich řešení 
zapojena do nevídaně širokého spektra různých 
oblastí práva. Vyjma našich skvělých zkušenos-
tí a know-how v oblasti práva občanského, fi-
nančního a obchodního, BBH rozvinula jedinečné 
znalosti například i v oblastech práva mediálního, 
duševního vlastnictví, TMT a také pracovního.

BBH samozřejmě poskytuje právní služby rovněž 
v trestním řízení (zejména kriminalita „bílých lí-
mečků“) správním řízení a v insolvenčním řízení 
(viz níže). 

Významná část excelentní pověsti BBH vychází 
z jejích aktivit v rozhodčím řízení. BBH repre-
zentuje klienty v rozhodčích řízeních ad hoc, 
v rozhodčích řízeních před Rozhodčím soudem při 
Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR a před 
mnoha dalšími zahraničními rozhodčími soudy.

Restrukturalizace a insolvence
BBH je obzvláště silná a velice dobře známá na 
trhu v oblasti insolvenčního práva a poradenství 



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   23

při restrukturalizacích. Žádná jiná česká advokátní 
kancelář v minulosti nezastupovala v takové míře 
ty největší věřitele v těch nejvýznamnějších a nej-
komplexnějších insolvenčních řízeních na trhu, 
jako jsou: 

�	SAZKA, 
�	ECM, 
�	BESTSPORT, 
�	PILSEN STEEL, 
�	ROSS HOLDING a další.

Kromě toho BBH také poskytuje právní poraden-
ství mnoha společnostem, procházejícím mimo-in-
solvenční restrukturalizací, jako například NWR. 
V současné době je BBH přítomna jako právní 
poradce v podstatě v každé významné insolvenč-
ní kauze, která v České republice probíhá. Klienti 
BBH oceňují nejen naši perfektní znalost právní 
úpravy a bohatou zkušenost s přeshraniční insol-
vencí, ale také naše široké povědomí o českém in-
solvenčním prostředí. Velká část případů, kterými 
se BBH zabývá, jsou svojí povahou unikátní vzhle-
dem k nejasné situaci dlužníka či právní povaze 
majetkové podstaty nebo nevýhodnému postavení 
věřitele v řízení. Výše uvedené informace pouka-
zují na ojedinělé zkušenosti a hluboké znalosti, 
kterými BBH na tomto poli disponuje. 

Právo obchodních společností
BBH je po dlouhou dobu jednou z předních ad-
vokátních kanceláří v oblasti korporátního práva 
v České republice. BBH poskytuje korporátní práv-
ní poradenství ve většině těch nejvýznamnějších 
transakcí, a to jak s ohledem na význam zastupo-
vaných klientů, tak s ohledem na jejich celkovou 
hodnotu. Jako významný příklad lze uvést na 
českém trhu unikátní korporátní právní služby 
při fúzi penzijní společnosti a penzijních fondů 
Generali a Penzijní společnosti České pojišťovny. 
Dennodenně BBH poskytuje desítkám svých kli-
entů široké spektrum služeb korporátního práva, 
od komplikovaných mezinárodních korporátních 
struktur až po zastupování na valných hromadách 
nebo změny v obchodním rejstříku. Klienti BBH 
opakovaně oceňují nejen vysokou úroveň práv-
ního poradenství, ale také kreativitu odborníků 
v BBH v oblasti plánování, strukturování a účin-
né pomoci při nastavování korporátních struktur 

a transakcí, a to vždy v souladu s jejich konkrét-
ními potřebami. 

V souvislosti s rekodifikací českého právního řádu 
se BBH významně zabývala jako právní poradce 
mnoha klientů nejrůznějšími právními otázkami, 
které se vztahovaly k nově vydané legislativě. Mezi 
nejčastěji poskytované služby patřila zejména re-
vize společenských smluv, smluv o výkonu funk-
ce členů orgánů společností a také v neposlední 
řadě revize obchodních podmínek a jednotlivých 
smluv, které jsou pro výkon obchodní činnosti kli-
entů nezbytné. Tyto služby BBH poskytovala např. 
společnosti Equa bank, ŠKODA TRANSPORTATI-
ON, Air Bank, KKCG, PPF banka a mnoha dalším.

Telekomunikace a media (TMT)
Významná a rostoucí oblast telekomunikací, mé-
dií, informačních a dalších technologií, stejně 
jako oblast duševního a průmyslového vlastnictví, 
mají v BBH dlouhou historii. Jejich význam pro 
stávající i nové klienty firmy se neustále zvyšuje. 
Právníci BBH byli v minulých letech zapojeni do 
některých z největších a nejsložitějších projektů 
a soudních sporů v těchto právních oblastech. 

BBH v této oblasti poskytovala právní služby na-
příklad společnostem ze skupiny PPF, České televi-
zi, skupině Omnicom Media Group, Air Bank, C.S. 
CARGO, SAZKA, sázková kancelář a dalším. Zís-
káním nových klientů v oblasti TMT během roku 
2013, jako je například Česká televize, se dosavad-
ní klientské portfolio v oblasti TMT dále navýšilo. 
Tím dále roste expertíza a know-how TMT týmu 
BBH. V roce 2014 se klientem BBH stala např. spo-
lečnost O2 Czech Republic, která jako nejvýznam-
nější telekomunikační společnost v České republi-
ce doplnila portfolio klientů BBH v oblasti TMT/
IP. V následujících letech očekáváme s ohledem 
na dynamiku tohoto sektoru a kvalitu poskytova-
ných služeb pokračující růst BBH v této oblasti, 
včetně účasti na dalších významných projektech, 
které již byly zahájeny.

Právo hospodářské soutěže
BBH dlouhodobě poskytuje svým klientům odbor-
né právní poradenství v oblasti hospodářské sou-
těže často navazující na nespočet obrovských fúzí 
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a akvizic, ale také zahrnuje samostatnou agendu 
soutěžního práva včetně sporné agendy, spojová-
ní soutěžitelů či otázek dominantního postavení 
a kartelových dohod, které by mohly narušit hos-
podářskou soutěž. 

Mezi nejvýznamnější případy, na kterých byla 
BBH zapojena do řešení problematiky práva hos-
podářské soutěže patří mj. též:

�	prodej 49% podílu v Generali PPF Holding 
(GPH)

�	akvizice 65,9% podílu v Telefónica Czech 
Republic

�	prodej 40% podílu v Energetickém a průmyslo-
vém holdingu 

�	fúze penzijní společnosti a penzijních fondů Ge-
nerali a České pojišťovny

�	analýzy v oblasti hospodářské soutěže pro Čes-
kou asociaci pojišťoven

Tým právníků specializovaných na oblast soutěž-
ního práva pak významně doplňuje tým zabývající 
se veřejnými zakázkami a výběrovými řízeními.

Klienti v této oblasti často vyhledávají BBH díky 
schopnosti poskytovat odbornou asistenci v průbě-
hu celého života určitého projektu, včetně přípra-
vy investice, hloubkové právní analýzy, akvizice 
až po zajištění povolení pro spojení soutěžitelů. �

	

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.   
Klimentská 1207/10 

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 234 091 355 

Fax: +420 234 091 366 

e-mail: legal@bbh.cz 

URL: www.bbh.cz
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Bělina & Partners  
advokátní kancelář s.r.o. 

B ělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. (dále 
jen „AKBP“) poskytuje komplexní právní služ-

by české i zahraniční klientele. Tomuto zaměření 
odpovídá poskytování služeb v širokém spektru 
odvětví platného práva, tak i odpovídající počet, 
specializace a jazyková vybavenost advokátů i ad-
vokátních koncipientů.

AKBP personálně a klientsky navazuje na čin-
nost Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o., 
která zahájila své působení v advokacii již v roce 
1991. AKBP se nespokojuje „pouze“ s výkonem 
advokacie, ale nabízí svým klientům potřebný 
přesah do pedagogické, vědecké a legislativní 
roviny.

AKBP poskytuje právní služby ve všech stěžejních 
oborech práva. AKBP poskytuje právní služby 
v korporátní agendě, a to při zakládání společnos-
tí, správě společenstevních záležitostí, při snižová-
ní a zvyšování základního kapitálu, při pořádání 
valných hromad, při uzavírání akcionářských do-
hod, v rámci plnění registračních a oznamova-
cích povinností. Právníci AKBP mají mnohaleté 
zkušenosti s poskytováním právních služeb v ob-
lasti přeměn obchodních společností, převodů 
majetkových účastí, prodejů podniků či jejich 
částí a v oblasti privatizace. V rámci obchodního 
práva poskytuje AKBP právní služby rovněž v ob-
lasti závazkového práva a sporné agendy. AKBP se 
dlouhodobě zabývá problematikou dominantního 
postavení soutěžitele, zakázaných kartelových do-

hod, spojování soutěžitelů, zastupuje klienty ve 
správních řízeních vedených ÚOHS.

AKBP poskytuje právní poradenství zadavatelům 
i dodavatelům v rámci zadávání veřejných zaká-
zek. AKBP má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním 
zadávacích dokumentací, s plněním registračních 
povinností, s přípravou související smluvní agen-
dy, s posuzováním a hodnocením nabídek v rámci 
zadávacích řízení, s námitkovými řízeními, se za-
stupováním před ÚOHS a s dohledem nad realiza-
cí veřejných zakázek.

AKBP nabízí prostřednictvím svých právníků kli-
entům mnohaletou zkušenost v oblasti zastupová-
ní klientů v soudních, rozhodčích (včetně meziná-
rodní arbitráže) a správních řízeních. Co se týče 
místní příslušnosti, poskytujeme právní služby 
u soudů a úřadů neomezeně po celé ČR. Vymáhá-
me soubory pohledávek, spolupracujeme s prově-
řenými exekutory. Společníci AKBP současně dlou-
hodobě působí jako rozhodci u Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Mezi další stěžejní obory poskytované AKBP pa-
tří pracovní právo, kolektivní vyjednávání a prá-
vo sociálního zabezpečení. Právní služby posky-
tujeme zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to 
v rozsahu od běžné agendy až po řešení složitých 
právních situací, které mohou z pracovněpráv-
ních vztahů vyplynout. V rámci pracovního práva 
se právníci AKBP zabývají zpracováním smluvní 

B
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agendy, právním posouzením ve vztahu k režimu 
na pracovištích, k odměňování, zastupují klienty 
z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů před soudy 
a úřady. 

AKBP je členem International Practice Group – 
mezinárodní skupiny sdružující kolem 100 advo-
kátních kanceláří a daňových poradců. �

 

 

Bělina & Partners  
advokátní kancelář s.r.o. 
Pobřežní 370/4

186 00  Praha 8

Tel: +420 226 287 000

Fax: +420 226 287 001

e-mail: recepce@belinapartners.cz

URL: www.belinapartners.cz
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Bird & Bird s.r.o.  
advokátní kancelář 

Kdo jsme
Bird & Bird je mezinárodní advokátní kanceláří, 
jejíž historie sahá až do roku 1846. V průběhu více 
než 160 let se rozrostla z původně britské kance-
láře do právní firmy globálních rozměrů, čítající 
celosvětově přes 1.000 právníků, poskytujících 
komplexní poradenství ve všech klíčových oblas-
tech obchodního práva. 

Za dobu své existence si advokátní kancelář Bird & 
Bird na mezinárodním poli vydobyla reputaci spo-
lečnosti s vysoce kvalifikovanými týmy právních 
expertů, která se opakovaně umísťuje na předních 
příčkách v nezávislých mezinárodních hodnoce-
ních právních firem, mimo jiné i v oblastech prá-
va duševního vlastnictví, farmaceutického práva, 
práva telekomunikací a informačních technologií, 
a mnoha dalších.

Bird & Bird dnes najdete v 17 zemích světa ve 26 
kancelářích: Abu Dhabi, Bratislava, Brusel, Buda-
pešť, Kodaň, Dubaj, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, 
Hamburg, Helsinky, Hong Kong, Londýn, Lyon, 
Madrid, Milan, Mnichov, Paříž, Peking, Praha, 
Řím, Šanghaj, Singapur, Skanderborg, Stockholm, 
Varšava.

Máme také speciální pracovní skupinu soustřeďu-
jící se na Rusko, Indii a úzké vazby s právními fir-
mami v řadě klíčových jurisdikcí jak ve Východní 
Evropě, tak v Africe, na Středním Východě, v Asii 
a Spojených státech amerických a v Austrálii.

Náš přístup
Přístup společnosti Bird & Bird je charakteristický 
svým zaměřením na specifika vybraných průmy-
slových a tržních odvětví, mezi které patří např. 
automobilový průmysl, energetika, letecký prů-
mysl, sektor finančních institucí, telekomunikací 
a médií, farmacie, elektroniky a obecněji odvětví 
zaměřená zejména na nové technologie a nové 
postupy, které vyžadují inovativní a dlouhodobá 
řešení, obchodního ducha a flexibilitu přístupu. 
Díky tomu jsme schopni poskytovat špičkové práv-
ní služby šité na míru klienta a přizpůsobené jeho 
konkrétním potřebám.

Naše specializace a expertní znalosti potřeb klientů 
v jednotlivých sektorech, jakož i špičková znalost 
právního prostředí v jednotlivých jurisdikcích nám 
umožňují poskytovat služby v nejvyšší kvalitě a ke 
spokojenosti klienta, která je pro nás rozhodující. 

Tým Bird & Bird
Náš tým v České republice a na Slovensku sestá-
vá ze zkušených, vysoce kvalifikovaných právních 
poradců, kteří poskytují svoje služby na nejvyšší 
úrovni. Náš tým poskytuje poradenství jak míst-
ním tak mezinárodním korporacím a společnos-
tem ve všech oblastech obchodního práva, mezi 
něž se řadí zejména: 

�	Arbitráže, právní spory
�	Bankovnictví a finance

B
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�	Fúze a akvizice 
�	Mezinárodní finance 
�	Obchodní právo
�	Ochrana osobních údajů
�	Outsourcing 
�	Pracovní právo
�	Právo duševního vlastnictví
�	Právo EU a soutěžní právo
�	Právo nemovitostí 
�	Restrukturalizace a insolvence 
�	Veřejné zakázky

Mezinárodní ocenění za rok 2014:
Legal Business Awards 2014 – Energy and Nat-
ural Resources Team of the Year

Managing IP 2014:
�	Firm of the Year 2014 Europe Trade Marks/

Designs
�	Firm of the Year 2014 Europe High Tech

WWL AWARDS 2014:
�	Patents Firm of the Year 2014
�	Life Sciences Firm of the Year 2014
�	Information Technology Firm of the Year 2014
�	Telecoms & Media Firm of the Year 2014

Naši klienti: 
Mezi přední klienty Bird & Bird se řadí:   
BT Group, Deutsche Telekom Group, Ericsson, In-
teroute, Ciena Group, Etisalat Group, Level 3 Com-
munication, Logica Group, Infosys, SAP Group, 
MasterCard Group, Tom Tom Group, Volkswagen 
Group, Caterpillar, General Motors Group, LG 
Electronics, Honeywell, HP Group, Energizer, Mo-
torola, FujiFilm Group, RWE Group, BNP Paribas, 
HSBC Group, Teva Pharmaceuticals Group, Acta-
vis Group, Sanofi-Aventis Group, Gedeon Richter 
Group, Peek & Cloppenburg, atd. 

Co se o nás říká:
�	Bird & Bird team marries technical proficiency 

with a client-focused, commercial outlook, which 
sets it apart from some of the market’s more tra-
ditional players. Vojtech Chloupek is „Superb 
negotiator“ and adept all-rounder captains the 
squad. Bright and creative, he has a very good 

sense for the business concerns of the client. 
World Trade Mark Review, Česká republika, 2014

�	Since setting up shop in 2008, Bird & Bird has 
successfully carved a niche in this competitive 
field. The team advises on a range of mandates, 
including infringement proceedings, portfolio 
strategy and contractual arrangements.  Vojtech 
Chloupek is „very smart in all respects. He has 
an amazing knowledge of the relevant case 
law and top-notch presentation skills“.   
IAM Patents 2014

�	Formidable TMT firm that is particularly highly re-
garded for its technology work. Maintains a broad 
practice encompassing regulatory, e-commer-
ce and data protection. Continues to represent 
an impressive list of clients from the electro-
nics, entertainment and telecoms sectors.   
Chambers Europe, 2014 

�	Bird & Bird is a standout name in the TMT area. 
EMEA Legal 500, TMT, Česká republika, 2014

�	Bird & Bird is ‘one of the strongest law firms wor-
king within Eastern Europe’. Ivan Sagál leads the 
team.  
EMEA Legal 500, Corporate/M&A, Česká republika, 
2013

�	Bird & Bird gives ‘high-quality advice at acceptab-
le rates’. Vladimír Nyč, who is ‘an excellent lawyer 
who knows real estate law and the market in and 
out’.  
EMEA Legal 500, Real Estate, Česká republika, 2013

�	Sources say: „It gave me huge comfort to deal with 
an international firm with a Czech office.“ Cham-
bers Europe, IP, Česká republika, 2013

�	Sources say: „The lawyers’ substantive knowledge 
is impressive.“ „They have a strong focus on IT.” 
Chambers Europe, TMT, Česká republika, 2013 �

 

Bird & Bird s.r.o.  
advokátní kancelář 
Na příkopě 583/15 

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 226 030 500

Fax: +420 226 030 599 

e-mail: prague@twobirds.com 

URL: www.twobirds.com
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Advokátní kancelář  
Brož & Sokol & Novák s.r.o.

A dvokátní kancelář Brož & Sokol & Novák (AK 
BSN) působí na trhu právních služeb víc než 

20 let. Její existence je veřejnosti dostatečně zná-
ma, a to zejména aktivitami v tzv. sporné agendě, 
trestní i civilní. Pro zkušenosti získané v této agen-
dě jsou advokáti AK BSN žádáni i v rámci posuzo-
vání již nastalých situací z hlediska jejich právní 
relevance a možného vedení sporu stejně jako 
k preventivní analýze možných rizik. S tím souvisí 
i přednášky managementu obchodních společnos-
tí. Kromě toho poskytují právní služby v celé řadě 
dalších právních odvětví.

Z právě uvedeného je zřejmé, že advokátní kance-
lář se v podstatné části své agendy věnuje druhově 
velmi rozmanité trestní agendě a v rámci ní i nej-
závažnější ekonomické kriminalitě. Trestní právo 
však nepostihuje jen obhajoby fyzických osob, 
ale nově je zaměřeno i na trestní odpovědnost 
osob právnických. I tato část agendy je advokátní 
kanceláří vyřizována. Lze bez nadsázky uvést, že 
advokátní kancelář je největší v ČR, která se sys-
tematicky trestním právem v takové šíři zabývá. 
O kvalitě práce svědčí i několikanásobné ocenění 
v rámci celostátní soutěže Právnická firma roku, 
kde v oboru trestního práva je AK BSN již několi-
kanásobným vítězem.

Další již zmíněnou oblastí je oblast občansko-práv-
ních sporů, včetně vymáhání pohledávek, sporů 
obchodních a arbitráží. Stručně řečeno sporná 
agenda je další doménou AK BSN. O kvalitě služeb 

rovněž svědčí ocenění udílená opakovaně ve shora 
uvedené soutěži, kde AK BSN je velmi doporučo-
vanou firmou pro oblast vedení sporů a arbitráží.

Mimo zmíněných stěžejních oblastí se AK BSN 
zabývá i dalšími právními oblastmi, mimo jiné 
právem obchodních společností, insolvenčním 
právem, pracovním právem, nemovitostním prá-
vem, správním právem, ústavním právem jakož 
i právem na ochranu osobnosti. Zvláštní pozornost 
je věnována oblasti řízení před Evropským soudem 
pro lidská práva. Celkový rozsah záběru je dán 
i tím, že v rámci AK BSN působí na 30 právníků, 
a to jak v Praze, tak v Přerově. Právní služby je 
schopna AK BSN poskytovat přímo i na Slovensku, 
neboť partneři kanceláře jsou zapsáni jako advoká-
ti i u Slovenské advokátní komory.

Advokáti AK BSN jsou schopni poskytovat právní 
služby v jazyce anglickém německém, francouz-
ském, španělském a na úrovni rodilých mluvčích 
i v jazyce polském.

Vzhledem k trvalé spolupráci s daňovými poradci 
a auditory je AK BSN schopna zabezpečit i právní 
služby související s uvedenými obory.

AK BSN může s výslovným souhlasem našich kli-
entů uvést nejvýznamnější z nich, zejména ve sféře 
korporátní klientely, eventuálně orgánů státní sprá-
vy a samosprávy. Dlouhodobě poskytujeme právní 
služby společnostem GE Money Bank a.s., Citibank 
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plc., mBank, Česká exportní banka, Magistrát hl. 
m. Prahy, Česká spořitelna a.s., Státní pozemkový 
úřad, Ministerstvo zdravotnictví ČR, některé měst-
ské části Hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy.

Advokátní kancelář obsazuje přední místa v ce-
losvětových i celoevropských ročenkách význam-
ných právních firem v jednotlivých zemích (Cham-
bers Europe). Na tuzemské platformě získala mimo 
jiné ocenění Jasná volba a 1. místo v kategorii prá-
vo ankety TOP Zaměstnavatelé pořádané Českou 
studentskou unií a 2. místo v oboru právo soutěže 
TOP 100 IDEAL Employers Universum.

Advokátní kancelář je členem mezinárodní sítě 
advokátních kanceláří International Jurists a je 
schopna svým klientům zabezpečit právní službu 
v podstatě po celém světě.

Advokáti AK BSN působí i jako rozhodci dle záko-
na č. 216/94 Sb. a jsou zapsáni v seznamu minis-
terstva spravedlnosti.

Doba působení AK BSN na trhu právních služeb 
a její výsledky opravňují i k tvrzení, že je přistu-
pováno ke klientům s maximální odpovědností 
a vážností, respektují se jejich konkrétní potřeby 
a podmínky. Je dbáno na udržování vysoké pro-
fesní úrovně všech členů advokátní kanceláře. Při 
poskytování právní služby jsou plně respektována 
pravidla profesionální etiky advokátů ČR.  �

 

Advokátní kancelář  
Brož & Sokol & Novák s.r.o. 
Sokolská 1788/60

120 00  Praha 2

Tel.: +420 224 941 946

Fax: +420 224 941 940 

e-mail: advokati@akbsn.eu 

URL: www.akbsn.eu 
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Bříza & Trubač, s.r.o.,  
advokátní kancelář 

A dvokátní kancelář Bříza & Trubač byla založena 
v říjnu roku 2013, a to advokáty se zkušenostmi 

z veřejné sféry, akademie, i předních poradenských 
kanceláří JUDr. Petrem Břízou, LL.M., Ph.D. a JUDr. 
Ondřejem Trubačem Ph.D., LL.M. V současné době 
již tým kanceláře čítá tři advokáty, advokátního kon-
cipienta, dva studenty a v nejbližší době je plánován 
další personální růst (od 1. října 2014 nastupuje do 
kanceláře JUDr. Tomáš Pavelka, LL.M. - blíže na 
http://www.brizatrubac.cz/kdo/tomas-pavelka). 
Ohledně přiblížení a bližších informací o AK Bříza 
& Trubač si dovolujeme citovat z našich webových 
stránek (http://www.brizatrubac.cz/proc), kde je 
vše podstatné v tomto směru uvedeno:

Proč Bříza & Trubač
Těší nás, že jste se rozhodli dozvědět, proč byste 
si měli vybrat zrovna naši advokátní kancelář. Bu-
deme moc rádi, když si po přečtení této stránky 
řeknete, že Bříza & Trubač je přesně tou kanceláří, 
kterou hledáte. Víme, že následující řádky každé-
ho oslovit nemusí – netvrdíme, že jsme kanceláří, 
která osloví každého, to není pravděpodobně ani 
možné – a nemožné my neslibujeme. Co naopak 
prohlásit a slíbit můžeme je, že všechny níže po-
psané hlavní hodnoty, které nabízíme, jsou skuteč-
né pilíře, na kterých byla naše kancelář založena, 
na kterých stojí a které jsou a budou středobodem 
jejího každodenního fungování. Pokud byste měli 
pocit, že tomu tak není, budeme rádi, když nás na 
to bez váhání upozorníte.

Jasné a motivační  
finanční aranžmá

Slýchali jsme a slýcháme časté stížnosti na to, že 
systém odměňování některých advokátních kance-
láří připomíná černé díry, které se zvětšují s obje-
mem prostředků, jež do nich klienti vloží. Často 
je zmiňován obtížně kontrolovatelný systém hodi-
nových sazeb, či časté vícepráce a úkony, jejichž 
potřeba se nečekaně objeví. Klient platí, a to čas-
to bez jasné představy, kolik ho služba ještě bude 
stát, než se dočká konkrétního výsledku. V Bříza 
& Trubač takto nepracujeme. Hodinová sazba je 
v některých situacích sice nutností, nicméně se 
domníváme, že ve většině případů je možné se do-
hodnout na pevné a tedy předvídatelné odměně za 
danou službu, případně si stanovit platební strop 
či jiné aranžmá, u něhož bude klient aspoň rám-
cově vědět, kolik zaplatí a hlavně co za své peníze 
dostane. V oblasti sporné agendy pak jednoznačně 
preferujeme motivační odměňování, kdy zásadní 
část odměny dostaneme až na základě úspěšného 
vyřešení sporu. Chceme, aby bylo naprosto jasné, 
že naší motivací je vždy vyřešit spor ve prospěch 
klienta a být odměněni za úspěch, nikoliv účtovat 
za hodiny služeb, které v očích klienta nikam ne-
vedou. Za všech okolností jsme tedy připraveni 
nabídnout finanční aranžmá, které je pro Vás ma-
ximálně předvídatelné a pokud možno vázané na 
úspěch ve věci.

B
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Unikátní specializace
V Bříza & Trubač ani netvrdíme, že umíme úplně 
všechno a všechno opravdu neděláme. Na druhou 
stranu mnoho z toho, co děláme, umí na českém 
trhu jen málokdo. Vedle tradičních obchodně-
právních oblastí jsme totiž schopni poskytovat 
právní služby v oblastech, jejichž znalost je výji-
mečná a je často velmi obtížné nalézt kanceláře, 
které jsou schopny obsáhnout tuto materii alespoň 
na průměrné, natož na velmi dobré úrovni. My 
chceme být v těchto oblastech dlouhodobě lídrem 
trhu, ať se jedná o právo EU, daňový proces, spory 
a vztahy s přeshraničním prvkem, trestní odpo-
vědnost právnických osob či další oblasti, v nichž 
nabízíme naše služby. Proto se nespokojujeme jen 
s každodenní praktickou prací, ale také prostřed-
nictvím publikační, přednáškové a další akademic-
ké činnosti se snažíme spoluutvářet podobu dané-
ho oboru a zaujímat přední místa mezi odborníky 
na danou problematiku. Naši klienti tak dostanou 
praktickou a vysoce odbornou službu i v oblas-
tech, jimž se většina kanceláří raději vyhýbá. Rádi 
proto své služby poskytneme i kolegům advoká-
tům, kteří řeší otázky z těchto oblastí a mají zájem 
o odborné posouzení či jinou formu spolupráce.

Vysoká kvalita  
poskytovaných služeb

Z předchozích působišť známe očekávání a stan-
dardy i těch nejnáročnějších klientů a dokážeme 
jim vyhovět. Víme, jakým způsobem pracují vel-
ké a nadnárodní kanceláře a jaké parametry má 
špičková advokátní služba mít. Ale zároveň víme, 
že žádná sebezavedenější značka sama o sobě ne-
zajistí, že takovou službu klienti dostanou. Vždy 
je to především o lidech, zda chápou a rozumí zá-
kladní potřebě každého klienta, ať malého či vel-
kého – dostat právní radu srozumitelnou, odborně 
na výši, odpovídající účelu, pro který ji potřebuje 
a dostat ji včas. Snažíme se do Bříza & Trubač vy-
bírat takové spolupracovníky, kteří mají toto na 
paměti a kvalitu svých služeb posuzují právě podle 
těchto hledisek.

Lidský přístup
Může to znít jako klišé, ale pro Bříza & Trubač je 
lidský přístup skutečně zásadním klíčem fungo-

vání celé kanceláře. A to platí jak dovnitř, pokud 
jde o tým kanceláře, tak navenek vůči klientům 
a obchodním partnerům. Neposkytujeme odosob-
něnou advokacii, jejímž jediným cílem je zaslání 
měsíční odměny či faktury. Chceme rozumět záj-
mům, cílům, ale i obavám našich klientů a posky-
tovat jim právní rady skutečně reflektující jejich 
potřeby a situaci. Chceme chápat, co chce klient 
dosáhnout a čeho se naopak potřebuje vyvarovat, 
abychom mu mohli účinně pomoci. Zároveň vystu-
pujeme a pracujeme tak, aby klienti vždy věděli, 
co mohou čekat od nás, jaké kroky podnikneme, 
kdy a proč. Vzájemnou důvěru a otevřenost pova-
žujeme za zásadní předpoklad úspěšné spolupráce. 
Zároveň víme, že bez soudržného týmu a pozitiv-
ního pracovního prostředí nelze dlouhodobě po-
skytovat kvalitní služby. Unavený a demotivovaný 
advokát může jen těžko být pro klienta přínosem. 
Proto jsou u nás lidé na prvním místě.“

Velmi si vážíme toho, že se na advokátní kance-
lář Bříza & Trubač obracejí jak velké společnosti 
podnikající v nejrůznějších odvětvích, tak i malí 
a střední podnikatelé a „běžní lidé“. Naše dosavad-
ní zkušenosti jsou velice pozitivní, neboť dle ohlasů 
našich klientů dokážeme každému z takto široké-
ho klientského spektra zajistit kvalitní a efektivní 
právní pomoc, jež odpovídá jeho potřebám. 

Vzhledem k tomu, že „práce hlavou“ je naším 
každodenním chlebem, tak abychom se udrželi 
v kondici, věnují se všichni naši právníci nejen 
poskytování právních služeb, ale i odborné pub-
likační činnosti, účastní se společenského života 
advokacie a oba partneři advokátní kanceláře 
Bříza & Trubač též přednášejí, a to nejen na vyso-
kých školách, ale i odborných konferencích. Oba 
partneři jsou k různým problémům a právním 
otázkám pravidelně citováni v předních médiích, 
žádáni o odborné posudky a vyjádření. Navzdory 
necelému roku existence vstoupila AK Bříza & Tru-
bač podle nejrůznějších ohlasů do povědomí nejen 
právnické obce, ale i laické veřejnosti, a to i proto, 
že ke své prezentaci efektivně využívá nejen inter-
net (www.brizatrubac.cz), ale i facebook a twitter. 

Daňové právo
Oblast daňového práva pod vedením JUDr. Ond-
řeje Trubače, Ph.D., LL.M. patří mezi jednu z nej-
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významnějších specializací advokátní kanceláře 
Bříza & Trubač. S ohledem na ojedinělé propojení 
právního a daňového poradenství jsme schopni na-
bídnout klientům komplexní služby v dané oblasti. 
Zaměřujeme se zejména na daňové právo procesní 
(JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je například 
spoluautorem komentáře k zákonu o Finanční 
správě České republiky či velice úspěšné monogra-
fie Obrana před daňovou kontrolou), compliance 
v daňové oblasti, s daňovým právem nezbytně 
související správní a trestní právo, a to především 
v oblasti trestných činů daňových a poplat kových 
a trestní odpovědnosti právnických osob, kde se 
soustředíme obzvláště na prevenci rizik a předchá-
zení daňové kriminalitě.

Kromě spoluautorství zmiňovaného komentáře 
a dalších publikací působí JUDr. Ondřej Trubač 
Ph.D., LL.M. také jako pedagog např. na Kate-
dře finančního práva a finanční vědy Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy či na Provozně eko-
nomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde 
vede celosemestrální předmět Správa daní. Dále 
je členem Sekce pro právo veřejné ČAK a v oboru 
daňového práva pravidelně publikuje a přednáší 
odborné veřejnosti. 

Za krátkou dobu existence advokátní kancelá-
ře Bříza & Trubač jsme v oboru daňového práva 
poskyt li služby celé řadě tuzemských i zahranič-
ních klientů, a to i díky tomu, že zaměření na da-
ňové právo v kombinaci s trestním právem daňo-
vým a trestní odpovědností právnických osob je 
velmi ojedinělé a v České republice může takovou 
specializaci nabídnout jen nemnoho advokátních 
kanceláří. I z uvedeného důvodu zadala u JUDr. 
Ondřeje Trubače Ph.D., LL.M. Komora daňových 
poradců ČR vypracování právního stanoviska ve 
věci povinností daňového poradce a Komory da-
ňových poradců ČR v boji proti praní špinavých 
peněz, které bylo následně zpřístupněno všem 
daňovým poradcům. Právě poskytování právních 
služeb v oblasti trestního práva daňového nejen 
daňovým poradcům a jejich klientům, a to včetně 
prevence rizik, je častou náplní práce naší advo-
kátní kanceláře. 

Velký objem poskytnutých právních služeb v ob-
lasti daňového práva souvisel i s účinností nového 
občanského zákoníku a s ním spojených daňových 

změn. Mimo jiné jsme zastupovali klienta také ve 
sporu týkajícím se výkladu celních předpisů, při-
čemž se jednalo o odebrání koncese s předmětem 
podnikání „výroba a zpracování paliv a maziv 
a distribuce pohonných hmot“. Pokud by uvedená 
koncese byla odebrána, byl by klient nucen ukon-
čit své mnohaleté podnikání na trhu, kdy každý 
rok řádně plnil svoji daňovou povinnost ve výši 
stovek milionů CZK. V rámci mezinárodní spo-
lupráce poskytla naše advokátní kancelář právní 
poradenství pro významnou italsko-švýcarskou 
advokátní a daňovou kancelář související s řeše-
ním přeshraničních otázek daně z příjmů, daně 
dědické a darovací s důrazem na daňové důsledky 
vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění. 
Na mezinárodní úrovni spolupracuje naše kancelář 
velmi intenzivně také s německými a rakouskými 
poradenskými kancelářemi. 

Kromě zastupování klientů v rámci daňového říze-
ní (například při daňových kontrolách) zastupuje 
advokátní kancelář Bříza & Trubač své klienty také 
ve správním soudnictví proti rozhodnutím správců 
daně.  �

 

Bříza & Trubač, s.r.o.,  
advokátní kancelář 
Jánský Vršek 311/6

118 00  Praha 1 

Tel.: +420 777 60 11 14

e-mail: info@brizatrubac.cz

URL: www.brizatrubac.cz 
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Sokolská 60, 120 00 Praha 2, 
Tel: 224 941 946, Fax: 224 941 940, 
E-mail: advokati@akbsn.eu, 

www.akbsn.eu

Pobočky:

• Praha: Ječná 39a, 120 00 Praha 2, tel.: 221 995 216-218, vyřizuje pohledávky DP hl.m. Prahy
• Přerov: nám. T.G.Masaryka 11, 750 02 Přerov, e-mail: akprerov@akbsn.eu
• Litoměřice: Mírové nám. 30, 412 01 Litoměřice, e-mail:aklitomerice@akbsn.eu
• SR: Špitálska 10. P.O.Box 22, 8514 99 Bratislava, Slovenská republika

Naše kancelář poskytuje právní služ-
by ve všech oblastech práva, zejména 
v oblasti práva obchodního, občanské-
ho – procesního i hmotného, správního, 
rodinného, pracovního a trestního. Za-
býváme se i rozhodčím řízením. S ná-
růstem klientely a rozšířením poskytova-
ných služeb jsme zřídili další pobočku 
v Praze a pobočky v Přerově, v Litomě-
řicích a ve Slovenské republice. Právní 
služby poskytujeme v jazyce českém, 
anglickém, francouzském, německém, 
polském, ruském a ukrajinském. Advo-
kátní kancelář Brož & Sokol & Novák je 
členem mezinárodního sdružení Interna-
tional Jurists a může prostřednictvím to-
hoto sdružení zajistit poskytování právní 
služby po celém světě.

Advokátní kancelář 
byla vyhodnocena jako 
„Právnická firma roku“ 
v oblasti trestního práva 
za rok 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014.

• SR: Špitálska 10. P.O.Box 22, 8514 99 Bratislava, Slovenská republika

Naše kancelář poskytuje právní služ-
by ve všech oblastech práva, zejména 
v oblasti práva obchodního, občanské-
ho – procesního i hmotného, správního, 
rodinného, pracovního a trestního. Za-
býváme se i rozhodčím řízením. S nárůs-
tem klientely a rozšířením poskytovaných 
služeb jsme zřídili další pobočku v Praze 
a pobočky v Přerově a ve Slovenské re-
publice. Právní služby poskytujeme v ja-
zyce českém, anglickém, francouzském, 
německém a polském. Advokátní kan-
celář Brož & Sokol & Novák s. r. o. je čle-
nem mezinárodního sdružení Internatio-
nal Jurists a může prostřednictvím tohoto 
sdružení zajistit poskytování právní služby 
po celém světě.

• Praha: Sokolská 39, 120 00 Praha 2, tel.: 221 995 216-218, vyřizuje pohledávky DP hl.m. Prahy
• Přerov: nám. T.G.Masaryka 11, 750 02 Přerov, e-mail: akprerov@akbsn.eu
• SR: Špitálska 10. P.O.Box 22, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

inzeraty_epravo.indd   1 22.7.2015   10:58:57
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Bubník Myslil & Partners, advokáti

Č eská advokátní kancelář Bubník Myslil & Part-
ners je mezinárodně oceňovanou právnickou 

firmou, která nabízí komplexní právní služby se 
specializací na obchodní právo, právo společností, 
fúze a akvizice, mezinárodní právo soukromé, ne-
movitosti, pracovní právo, investice, soudní a roz-
hodčí řízení, smluvní právo, franchising, logistiku, 
farmaceutické právo, soutěžní právo, dědictví 
a příbuzné obory.

Úspěch naší činnosti pro klienty je založen na 
osobní odpovědnosti a plném pochopení jejich 
potřeb. Zastupujeme společnosti v širokém spekt-
ru obchodní činnosti a zastupujeme jak národní, 
nadnárodní a globální společnosti, tak společnosti 
vlastněné jednou osobou i začínající společnosti. 
Spolupracujeme s mnoha mezinárodními právními 
firmami. Snažíme se být našim klientům dlouhole-
tým partnerem pro každodenní problémy, stejně 
tak jako pro větší a méně časté transakce. Mnoho 
advokátů přichází pouze se správnými odpověď-
mi, My nabízíme řešení problémů a naše činnost 
je zaměřena na nalezení nejlepšího výsledku pro 
naše klienty.

Naši partneři jsou doporučováni v mnoha nezávis-
lých publikacích, zvlášť pro fúze a akvizice, prá-
vo společnosti, soutěžní právo a rozhodčí řízení. 
Naši partneři jsou uvedeni v seznamu rozhodců 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Čes-
ké republiky a Agrární komoře České republiky 
v Praze a jsme rovněž rozhodci u rozhodčích sou-
dů ve Vídni, Paříži a Lausanne.

Právní služby poskytujeme v angličtině, němčině, 
francouzštině, češtině a slovenštině.

Naše advokátní kancelář se nachází v srdci Prahy.

Náš přístup: profesionální a rychlá právní pomoc, 
flexibilní postup, spokojený klient. �

 

Bubník Myslil & Partners, advokáti 
Budova Chicago

Národní 58/32 

110 00  Praha 1

Tel.: +420 224 947 317

Fax: +420 224 946 018

e-mail: info@bmpartners.cz

URL: www.bmpartners.cz
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CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. 

A čkoliv je advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, 
SMUTNÝ s.r.o. od svého vzniku v roce 1993 

ryze českou advokátní kanceláří, poskytuje díky 
perfektním znalostem cizích jazyků a bohatým za-
hraničním zkušenostem svých členů právní pora-
denství řadě zahraničních subjektů v jejich rodných 
jazycích. Samozřejmostí je velká jistota, s jakou se 
kancelář orientuje v Evropské unii. Aby došlo k ma-
ximálnímu uspokojení klientů, spolupracuje s před-
ními advokátními kancelářemi po celém starém 
kontinentě i mimo něj.

Během více než dvacetileté advokátní praxe jsme 
v domácím i mezinárodním prostředí získali reputa-
ci stabilní a nezávislé kanceláře. S více než sedm-
desátičlenným týmem spolupracovníků se řadíme 
mezi velké české advokátní kanceláře. Díky širo-
kému spektru poskytovaných služeb jsme schopni 
zajišťovat špičkový právní servis našim klientům ve 
všech oblastech jejich činnosti. V rámci naší specia-
lizace klademe důraz především na právo obchodní, 
občanské a právo veřejného investování. Samozřej-
má jazyková vybavenost nám umožňuje poskytovat 
právní servis v hlavních světových jazycích.

Těžiště naší práce spočívá v poskytování právních 
služeb podnikatelským subjektům. S tím úzce souvi-
sí i vlastní odborné zaměření, které pokrývá všech-
ny oblasti a fáze podnikání včetně mimořádných 
situací, které při podnikání mohou nastat. Právní 
služby tak poskytujeme napříč právním řádem. 

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. 
obdržela ocenění Právnická firma roku 2013 v kate-

gorii Pro Bono a CSR – naše úsilí v této oblasti však 
nepolevilo, pozice naší kanceláře v oblasti kultury 
naopak značně posílila. Jako generální partner jsme 
tak mohli stát u řady prestižních kulturních událostí. 

Kromě dlouhodobé spolupráce s Česko-izraelskou 
smíšenou obchodní komorou se naše advokátní kan-
celář v roce 2014 stala i členem Hospodářské komo-
ry hlavního města Prahy, jejímž posláním je nejen 
na území hlavního města Prahy, ale i v celé ČR pod-
porovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zá-
jmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Členstvím 
v obou zmíněných komorách se tak našim klientům 
dostává významného rozšíření portfolia právních 
služeb a obchodních příležitostí, které lze využít. 

Činnost advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, 
SMUTNÝ s.r.o. je velmi rozmanitá a kromě tradič-
ních oblastí zahrnuje i bohaté publikační a peda-
gogické zkušenosti.  �

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. 
CITY TOWER

Hvězdova 1716/2b

140 78  Praha 4 

Tel.: +420 224 827 884

Fax: +420 224 827 879

e-mail: ak@akccs.cz

URL: www.akccs.cz
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Clifford Chance Prague LLP, 
organizační složka

Představení pražské kanceláře 
Advokátní kancelář Clifford Chance má v Praze 
své zastoupení již od roku 1995. V současné době 
v ní působí přibližně 40 právních a daňových po-
radců, kteří poskytují poradenství v nejrůznějších 
domácích i mezinárodních transakcích. 

Pražská kancelář nabízí komplexní služby ve všech 
oblastech komerčního práva včetně daňového po-
radenství. Právníci kanceláře poskytují poraden-
ství ohledně českého, slovenského, anglického 
a evropského práva, a to v několika jazycích.

Jsme přední právnickou firmou na českém trhu 
a mezinárodní právní ratingové publikace nás pra-
videlně označují jako jedničku v mnoha klíčových 
oblastech, na něž se primárně zaměřujeme. 

Clifford Chance byla v roce 2014 zvolena ratingo-
vou agenturou Chambers & Partners „Právnickou 
firmou roku v regionu střední a východní Ev-
ropy“ a v roce 2013 byla již podruhé zvolena vítě-
zem kategorie Restrukturalizace a insolvence 
v rámci soutěže Právnická firma roku, organizo-
vané společností epravo.cz.

Korporátní praxe
Právníci z naší pražské kanceláře poskytují právní 
poradenství v celé řadě otázek souvisejících s kor-
porátním a obchodním právem se zaměřením na 
následující oblasti: fúze a akvizice, obecné otázky 

týkající se práva obchodních společností, komerč-
ní právo a problematiku regulace. 

Stojíme v popředí právního dění a máme rozsáhlé 
znalosti obchodního a právního prostředí v mnoha 
sektorech, včetně private equity, energetiky a in-
frastruktury, zdravotnictví, biologie, chemického 
průmyslu a technologie, médií a telekomunikací. 

Díky mezinárodní síti kanceláří, rozsáhlým zkuše-
nostem a zdrojům, zaměření na jednotlivé sektory 
a špičkovým odborným znalostem jsme schopni 
vyhovět požadavkům našich klientů v České i Slo-
venské republice, zejména pokud jde o mezinárod-
ní transakce.

V poslední době jsme poskytovali poradenství 
například v rámci těchto významných transakcí: 

�	Telefónica, S.A. při prodeji 65,9% podí-
lu Telefonónica Czech Republic, a.s., včetně 
100%-vlastněné Telefónica Slovakia, s.r.o. po-
bočky Telefónica Slovakia, s.r.o ., společnosti 
PPF Group NV.

�	Deutsche Telekom v rámci akvizice zbývají-
cího 39,23% podílu ve společnosti T-Mobile 
Czech Republic. 

�	CVC Capital Partners v souvislosti s její inves-
ticí do společnosti AVAST, předního světového 
výrobce antivirů, ochranných počítačových za-
řízení a řešení v oblasti mobilních zabezpečení.

C
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�	Emma Delta v souvislosti s její vítěznou na-
bídkou týkající se rozhodujícího podílu v řecké 
společnosti Hellenic Football Prognostics Orga-
nization S.A. (“OPAP“), podnikající v hazard-
ním průmyslu. 

�	Vršanská uhelná a.s. ohledně vyjednání 
smlouvy o dodávkách uhlí pro společnost ČEZ 
s platností na 50 let a s možností případného 
budoucího odkupu elektrárny Počerady o insta-
lovaném výkonu 1000 MWe na základě dvou 
prodejních opcí.

�	Mitsui & Co., Ltd. v souvislosti se společným 
podnikem se španělskou vodárenskou společ-
ností Gestión Integral del Agua, S.A. (“Aqua-
lia“), který zahrnoval akvizici 49% podílu ve 
společnosti Aqualia Czech, S.L., která je maji-
telem společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace (SmVaK), české vodárenské společ-
nosti, jež provozuje síť 80 vodárenských závodů 
v regionu severní Moravy a Slezka. 

Finanční praxe
Naše finanční praxe si za svých 18 let existence 
na českém trhu vybudovala vynikající reputaci 
s týmem, který se zaměřuje na kompletní škálu 
bankovních a finančních transakcí a transakcí na 
kapitálových trzích. Zkušenosti našich profesio-
nálních poradců zahrnují všechny formy (včetně 
syndikovaných či jiných mezinárodních a míst-
ních) bankovních transakcí v České a Slovenské 
republice. 

Díky úzké spolupráci mezi naší finanční praxí 
a praxí pro insolvenční právo jsme realizovali celou 
řadu restrukturalizací finančních závazků klientů.

Mezi nejvýznamnější transakce naší finanční 
praxe z poslední doby se řadí poskytování 
poradenství:

�	Komerční banka, a.s., Československé ob-
chodní bance, a.s. a Česká spořitelná, a.s. 
ohledně úvěru ve výši 10,6 mld. Kč na refinan-
cování a výstavbu v souvislosti s akvizicí 58 lo-
gistických budov v České republice v hodnotě 
více než 15 mld. Kč, které od společnosti VGP/
Tristan Capital Partners odkoupila společnost 
PointPark Properties.

�	UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
a Československá obchodní banka, a.s. v sou-
vislosti s akvizičním financováním až do výše 80 
milionů EUR poskytnutým investorovi ze skupi-
ny EPH v souvislosti s nabytím společností AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o., AVE SK odpa-
dové hospodárstvo s.r.o.

�	České spořitelně v souvislosti s financováním 
v hodnotě 40 milionů EUR, poskytovaným sku-
pině Petainer, specializující se na technologie 
zpracování plastů, v České republice, Velké Bri-
tánii, Německu a Švédsku pro účely refinanco-
vání stávajícího zadlužení a financování nových 
akvizic. Složitá transakce zahrnovala mimo jiné 
smlouvu mezi věřiteli, murabaha smlouvu a me-
zinárodní strukturu zajištění v České republice, 
Velké Británii, Německu a Švédsku. 

�	UniCredit Bank AG ohledně programu za-
jištěných dluhopisů v objemu 5 mld. EUR 
vydaných dceřinou společností této banky, 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a ohledně první emise zajištěných dluhopisů 
v objemu 800.000.000 EUR na základě naší 
smlouvy.

�	Citigroup Global Markets Limited v souvis-
losti s emisí eurobondů podle Nařízení S, vydá-
vané společností Západoslovenská energetika, 
a.s. (ZSE), největším distributorem elektřiny na 
Slovensku.

Nemovitostní praxe 
Nemovitostní praxe pražské kanceláře Clifford 
Chance byla založena v roce 1997 a dnes je tým 
zkušených poradců pod vedením Emila Holuba 
jednou z nejlépe zavedených a specializovaných 
praxí pro poradenství v oblasti nemovitostí. Tým 
našich specialistů se podílí na nejvýznamnějších 
transakcích na českém i mezinárodním trhu a tudíž 
má zkušenosti se všemi aspekty práva nemovitostí, 
včetně daňového poradenství. Právníci z oddělení 
realit mají dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé zdroje 
pro řízení komplexních transakcí, včetně akvizic 
a prodeje a přípravu složité dokumentace. Díky 
celosvětovému zastoupení se pražská kancelář Clif-
ford Chance podílela na celé řadě výjimečných 
a inovativních transakcí na českém i mezinárod-
ním realitním trhu.
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Mezi nejvýznamnější transakce z poslední 
doby se řadí poskytování poradenství:

�	Aberdeen Asset Management Deutschland AG 
při prodeji jednoho z největších kancelářských 
komplexů v Praze – „The Park“ – dceřiné společ-
nosti firmy Starwood Capital Group. Jednalo se 
o velice složitou transakci, v rámci níž tři němec-
ké otevřené podílové fondy prodávaly celkem 9 
budov, které byly ve vlastnictví 5 společností 
s ručením omezeným a 4 komanditních společ-
ností. Jde o historicky vůbec největší prodej 
kancelářských objektů v České republice.

�	Union Investment Real Estate při prodeji mul-
tifunkční administrativní budovy Trianon v Pra-
ze 4 investiční společnost REICO, která patří 
do finanční skupiny České spořitelny. Jednalo 
se o první transakci na realitním trhu mezi 
dvěma otevřenými fondy v České republice, 
tj. subjekty, které s ohledem na svou povahu 
podléhají striktní regulaci. 

�	CBRE Global Investors při úspěšném pro-
deji významné ikonické budovy Tančící dům 
v Praze.

�	TK Development při prodeji „Fashion Arena 
Outlet Center“. největšího outletového centra 
v České republice

�	Pramerica Real Estate Investors při prodeji 
kancelářské budovy Burzovní Palác v historic-
kém centru Prahy, která je zároveň sídlem Praž-
ské burzy cenných papírů.

Insolvenční právo 
a restrukturalizace 

V pražské kanceláři Clifford Chance se zabývá ob-
lastí restrukturalizací a insolvencí tým 11 specia-
listů, včetně 2 partnerů. S ohledem na jednotlivé 
případy, které často zahrnují rovněž daňové, fi-
nanční nebo nemovitostní aspekty, se počet speci-
alistů dle potřeby zvyšuje. Náš tým pro insolvenč-
ní právo a restrukturalizace poskytuje klientům 
v úzké spolupráci s korporátní a nemovitostní pra-
xí poradenství při realizaci nejnáročnějších a nej-
složitějších transakcí na trhu. Specialisté v rámci 
týmu disponují rozsáhlými odbornými znalostmi 
v oblasti bankovnictví a finančnictví, které uplat-
ňují zejména při poskytování poradenství ohledně 
úvěrového financování insolventních společností, 

což je oblast, v níž má pražská kancelář Clifford 
Chance vedoucí postavení na trhu.

Mezi nejvýznamnější transakce z poslední 
doby se řadí poskytování poradenství:

�	KKCG Industry B.V. ohledně všech aspektů in-
solvenčního řízení a financování pro společnost 
PILSEN STEEL, s.r.o., včetně následného 
postoupení všech pohledávek za společností 
PILSEN STEEL s.r.o. na společnost VEB Capital, 
investiční entitu ruské banky VNESHEKONOM-
BANK, včetně prodeje 100% podílu ve společno-
sti PILSEN TOLL s.r.o. společnosti VEB Capital, 
a ohledně ukončení insolvenčního řízení.

�	České spořitelně, a.s. jako majoritnímu věřiteli 
v rámci klubového financování poskytovaného 
dvěma bankami ohledně všech aspektů insol-
venčního řízení ve vztahu ke společnosti JOB 
AIR Technic, české společnosti zajišťující údržbu 
letadel, a ohledně postavení klienta jako agenta 
a věřitele na základě smlouvy o syndikovaných 
úvěrech.

�	Komerční bance jako největšímu zajištěnému 
i nezajištěnému věřiteli v souvislosti s podáním 
insolvenčního návrhu proti CTY Group, holdin-
gové společnosti, jež má 33 dceřiných společ-
ností, a proti jedné z jejich největších dceřiných 
společností, společnosti Modřany Power.

�	České spořitelně, a.s. při obraně jeho proces-
ních a hmotných práv v rámci insolvenčního ří-
zení na Oděvní podnik (OP Prostějov), význam-
nou českou oděvní společnost, které zahrnovalo 
i poradenství v rámci odvolacího řízení a podá-
ní stížnosti k českému Ústavnímu soudu.

�	I nadále poskytujeme poradenství společnosti 
KKCG a.s. v souvislosti se žalobami několika vě-
řitelů na údajnou neplatnost smlouvy o prodeji 
podniku s insolvenčním správcem. K dnešnímu 
dni byly tři ze čtyř žalob insolvenčním soudem 
zamítnuty a rozhodnutí insolvenčního soudu 
bylo potvrzeno soudem odvolacím. Rozhodnu-
tí insolvenčního soudu i soudu odvolacího jsou 
významnými precedenty v oblasti českého insol-
venčního práva.

Řešení sporů a arbitráže
Naše praxe zabývající se řešením sporů a mimosoud-
ních vyrovnání se zaměřuje na sporné otázky vzniklé  

C
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v širokém spektru obchodních oblastí včetně ob-
lasti finanční, korporátní a realitní. V Clifford 
Chance rozumíme podnikatelskému prostředí 
a chápeme soudní spory a mimosoudní vyrovnání 
jako zvládnutelné obchodní riziko. Klademe důraz 
na co nejefektivnější řešení sporů, přičemž nabí-
zíme právní a komerční přístup i zkušenosti s al-
ternativními formami řešení sporů. V posledních 
letech jsme naše klienty úspěšně zastupovali v celé 
řadě mediálně sledovaných lokálních i přeshranič-
ních sporů a díky naší pozici v rámci globální sítě 
jsme schopni zastupovat naše klienty jak v České 
republice, tak v zahraničí. 

�	Významné mezinárodní konzultační firmě 
v souvislosti se správním řízením zahájeným 
Českou národní bankou a vedeným před Komo-
rou auditorů České republiky v souvislosti s au-
ditem tuzemské pojišťovací společnosti.

�	Významné české ocelářské společnosti v sou-
vislosti s nárokem vzneseným před německými 
soudy.

�	Mezinárodní stavební společnosti ve věci 
sporu vedeného vůči našemu klientovi ohled-
ně údajně předražených prací ze smlouvy 
o výstavbě.

�	Mezinárodní developerské společnosti ve 
věci nároku na plnění ze smlouvy o smlouvě bu-
doucí na koupi pozemků.

�	České bance ohledně otázek souvisejících 
s hedgingovými smlouvami a potenciálním spo-
rem s českou společností působící v oblasti těž-
kého strojírenství.

�	Konsorciu mezinárodních stavebních 
společností v souvislosti se žalobou ohledně 
nároku na uhrazení víceprací podle smlouvy 
o dílo v projektu výstavby dálničního úseku.

�	Provozovateli zařízení na skladování plynu 
v úspěšném sporu s Evropskou komisí ohledně 
platnosti jejího rozhodnutí, kterým bylo Čes-
ké republice nařízeno zrušit dočasnou výjimku 
ze závazku poskytnout třetím stranám přístup 
k plánovanému podzemnímu zásobníku plynu.
 � 

Clifford Chance Prague LLP,  
organizační složka 
Jungmannova 745/24  

110 00  Praha 1  

Tel.: +420 222 555 222 

Fax: +420 222 555 000 

URL: www.cliffordchance.com



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   43

Law . Tax

CMS Cameron McKenna v.o.s.

V České republice od roku 1991
Pražská kancelář CMS nabízí široké spektrum slu-
žeb v různých oblastech komerčního práva. V Pra-
ze působíme již od roku 1991, a náš tým má proto 
rozsáhlé zkušenosti a znalosti místního prostředí. 
Pražská kancelář má kromě českých právních po-
radců i několik zahraničních právníků poskytují-
cích poradenství podle anglického práva. 

Naši právníci mají zkušenosti s poradenstvím jak 
zahraničním investorům, tak i státním institucím, 
a to v souvislosti s privatizacemi v sektoru financí, 
energetiky a telekomunikací. Naše kancelář po-
máhala formovat tuzemský finanční sektor, neboť 
poskytovala právní poradenství při prvních trans-
akcích svého druhu u nás, včetně prvního syndiko-
vaného účelového odkupu uskutečněného v České 
republice. Náš tým zabývající se nemovitostním 
právem, který patří k nejlepším na trhu, poskytuje 
právní poradenství v souvislosti s těmi nejvýznam-
nějšími transakcemi v oblasti nemovitostí, výstav-
by a developerských projektů. CMS i nadále patří 
k nejvytíženějším právním poradcům v oblasti 
fúzí a akvizic v regionu střední a východní Evropy 
a již čtvrtým rokem po sobě se umisťuje na před-
ních příčkách žebříčků (hodnoceno podle objemu 
uzavřených transakcí). 

Náš tým zabývající se poradenstvím v oblasti ob-
chodního práva, regulačních otázek a sporů po-
skytuje klientům poradenství v souvislosti s otáz-
kami, které mají pro jejich podnikání strategický 
význam, jako je například řešení sporů, zjišťování 
informací týkajících se regulačních otázek a pří-

prava a sjednávání obchodních dohod. Díky po-
skytování prvotřídního právního poradenství a za-
jišťování komplexní podpory při realizaci transakcí 
jsme si vytvořili stálou klientskou základnu, kte-
rou tvoří  tuzemské i zahraniční společnosti napříč 
všemi sektory.

Your World First – Váš svět je 
na prvním místě

Svět okolo nás se mění každým dnem, objevují se 
nové výzvy, nová rizika, ale také nové možnos-
ti. Aktuálně poskytuje v rámci CMS poradenství 
3.000 právníků a daňových poradců, a to v 59 
kancelářích po celém světě.

Na trhu právnických firem se od konkurence li-
šíme tím, že se snažíme maximálně porozumět 
způsobu podnikání našich klientů a znát specifika 
jednotlivých sektorů a zemí, ve kterých naši klien-
ti působí. Mezi naše základní hodnoty patří preci-
znost, strategické uvažování a důraz na budování 
dlouhodobých vztahů. Naši klienti a jejich úspěch 
v podnikání jsou pro nás vždy na prvním místě. 
Slib, který dáváme klientům, stručně vystihuje 
naše heslo, které zní: ‘Your World First’ – neboli 
Váš svět je pro nás vždy na prvním místě.

C
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Poskytování poradenství 
na významných transakcích 
a případech
Některé naše nedávné zkušenosti zahrnují pora-
denství pro:

�	Clarion Capital Partners v souvislosti s investi-
cí do společnosti Moravia IT, brněnské centrály 
společnosti s celosvětovou působností zabýva-
jící se překladatelskými službami a lokalizací 
softwaru.

�	MOL v souvislosti s akvizicí 208 čerpacích sta-
nic ve střední Evropě od nadnárodní společnosti 
Eni, včetně 125 čerpacích stanic na území České 
republiky.

�	LBBW v souvislosti s prodejem české pobočky, 
LBBW Bank CZ a.s., ruské Expobank.

�	Advent International v souvislosti s prodejem 
společnosti Partner in Pet Food, předního vý-
robce krmiva pro domácí zvířata, společnosti 
Pamplona Capital Management.

�	LAMA Group při akvizici DIGI Czech Republic, 
předního poskytovatele televizního a satelitního 
vysílání, od společnosti RCS & RDS.

�	Triglav INT v souvislosti s prodejem české dceři-
né společnosti Triglav pojišťovna, a.s. společnos-
ti VIGO Finance, která je součástí skupiny VIGO 
Investments Group.

�	mBank v souvislosti s prodejem 100% podílu ve 
své faktoringové společnosti Transfinance do ru-
kou UniCredit Bank.

�	Raiffeisein při financování přeshraniční akvizice 
portfolia logistických parků ze strany společnos-
ti P3 od společnosti CA Immobilien Anlagen AG. 

�	UniCredit, ING a Raiffeisen při financování ak-
vizice sítě laboratoří Euromedic v České repub-
lice prostřednictvím společnosti Alpha Medical. 

�	Standard Life v souvislosti s akvizicí tří nákup-
ních center v České republice a v Polsku, včet-
ně největšího nákupního centra na území České 
republiky.

�	Pramerica v souvislosti s přeshraničním prode-
jem šesti logistických parků na území České re-
publiky a Polska společnosti Blackstone.

�	Prologis v souvislosti s akvizicí logistického par-
ku Westgate Rudná. 

�	Deka Immobilien při prodeji pražské kancelář-
ské budovy Florenc Office Center o celkové plo-
še 11.000 m2.

�	Siemens ve sporu týkajícího se velké zakázky 
zaměřené na modernizaci vlakových tratí na 
Slovensku.

O CMS 
CMS byla založena v roce 1999. Počtem právních 
poradců patří mezi 10 největších asociací advokát-
ních kanceláří s celosvětovou působností a je nej-
větší v Evropě (podle Am Law 2013 Global 100). 
S 59 kancelářemi ve 33 zemích světa zaměstná-
vá více než 3000 právníků, kteří mají mnohaleté 
zkušenosti s poskytováním právního poradenství 
nejen v rámci jednotlivých jurisdikcí, ale i při pře-
shraničních transakcích. Mezi klienty CMS patří 
mnoho společností, které se umístily na žebříčku 
Fortune 500 a FT European 500, a většina společ-
ností DAX 30. 

CMS poskytuje poradenství v mnoha oblastech 
práva, mezi které patří: bankovnictví a finance, 
obchodní právo, právo hospodářské soutěže, prá-
vo obchodních společností, sporná agenda, pra-
covní právo, energetika, právo duševního vlast-
nictví, farmaceutický průmysl, oblast nemovitostí 
a výstavby, TMT a daňové poradenství.

CEE M&A Legal Adviser of the Year   
Mergermarket Awards 2012, 2014

„The lawyers are very proactive and the quali-
ty of communication is high.“  
Chambers Global

„This firm has profound expertise in banking 
and financial law and brings the corporate 
culture and expertise of the international law 
firm, while maintaining reliable contact with 
the client on the ground.“  
Chambers Global

„These lawyers are incredibly approachable 
and willing to help. They take the time to go 
through the process with you, making you feel 
that you are in good hands.“  
Chambers Europe
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Fakta a čísla
�	59 kanceláří
�	53 měst
�	33 zemí

Evropa:
Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lu-
cembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, 
Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, 
Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Velká Británie 

Mimo Evropu:
Alžírsko, Brazílie, Čína, Maroko, Mexiko, Omán 
a Spojené arabské emiráty

�	800 partnerů
�	3.000 právníků a daňových poradců
�	5.500 zaměstnanců celkem

Kombinovaný celkový obrat:
934,5 milionů EUR (2014) � 

 

 

CMS Cameron McKenna v.o.s. 
Palladium

Na Poříčí 1079/3a

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 420 296 798-111

Fax: +420 221 098 000

e-mail: prague@cms-cmck.com

URL: www.cmslegal.com
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Čermák a spol.

J sme advokátní a patentová kancelář se zamě-
řením na právo duševního vlastnictví, zejmé-

na průmyslová práva a ochranné známky, a dále 
na obchodní a občanské právo. Po právní strán-
ce jsme veřejnou obchodní společností advoká-
tů a poskytujeme právní služby podle zákona č. 
85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění. Dis-
ponujeme týmem více než čtyřiceti odborníků na 
právo a průmyslověprávní problematiku, včetně 
patnácti advokátů a pěti patentových zástupců. 
Na trhu jsme od června 1990. Čermák a spol. je 
nositelem řady domácích i zahraničních ocenění. 
K našim klientům dlouhodobě patří přední české 
i zahraniční společnosti.

V oblasti průmyslových práv provádíme rešerše, 
zajišťujeme podávání přihlášek patentů, užitných 
a průmyslových vzorů, ochranných známek, ozna-
čení původu a zeměpisných označení, topografií 
polovodičových výrobků, a to včetně přípravy ne-
zbytných podkladů. Přímo zastupujeme před Úřa-
dem průmyslového vlastnictví ČR, Úradem Prie-
myselného vlastníctva SR, Evropským patentovým 
úřadem v Mnichově a Úřadem pro harmonizaci ve 
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) v Alica-
nte, jakož i před Světovou organizací duševního 
vlastnictví v Ženevě. V ostatních zemích a terito-
riích spolupracujeme s rozsáhlou sítí osvědčených 
podobně zaměřených kanceláří. Zajišťujeme prů-
myslověprávní ochranu po celém světě, vypraco-
váváme vhodné strategie při postupu získávání 
průmyslověprávní ochrany včetně příslušných roz-
počtů. Zajišťujeme správu a údržbu portfolií prů-
myslových práv. Zastupujeme ve sporných řízeních 

týkajících se průmyslových práv, zejména v určo-
vacím řízení, v řízení o neplatnost patentu, zrušení 
užitného vzoru, v řízeních o prohlášení neplatnosti 
a o zrušení ochranných známek. Zastupujeme rov-
něž před soudy v ČR a SR ve věcech porušování 
práv k duševnímu vlastnictví, ve věcech nekalé 
soutěže a občanskoprávních a obchodních sporech. 
Zastupujeme též ve sporných řízeních před Evrop-
ským patentovým úřadem a Úřadem pro harmoni-
zaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). 
 �

 

Čermák a spol. 
Elišky Peškové 735/15

150 00  Praha 5

Tel.: +420 296 167 111

Fax: +420 224 946 724

e-mail: info@apk.cz

URL: www.cermakaspol.cz
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BANKOVNICTVÍ A FINANCE
INSOLVENCE
FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE
FÚZE A AKVIZICE
KORPORÁTNÍ PRÁVO
NEMOVITOSTI
SOUDNÍ SPORY

Individuální a aktivní přístup, výjimečná  
kvalita práce a osobní účast partnerů 
kanceláře na řešení případů je to, co 
nás odlišuje od konkurence a umožňuje 
nám dlouhodobě zachovávat nejvyšší 
standardy. Proto jsou klienti ochotni svěřit 
nám ty nejsložitější případy a důvěřovat 
našemu úsudku. Důvěřujte i Vy.
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Dentons Europe CS LLP,  
organizační složka 

O firmě
Dentons je globální právní firma odhodlaná po-
skytovat svým klientům konkurenční výhodu 
ve stále složitějších a vzájemně provázaných 
tržních podmínkách. Firma vznikla v březnu 
2013 spojením mezinárodní advokátní kance-
láře Salans LLP, kanadské advokátní kanceláře 
Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) a mezinárod-
ní advokátní kanceláře SNR Denton. Dentons 
je vybudována na pevných základech těchto tří 
vysoce hodnocených advokátních kanceláří. Kaž-
dá z těchto kanceláří si získala vynikající pověst 
a klientelu tím, jak dokázala reagovat na lokální, 
regionální i přeshraniční potřeby širokého spek-
tra klientů – od fyzických osob a podnikatelů, 
přes malé a začínající podniky, všechny složky 
veřejné správy na místní, regionální i národní 
úrovni, až po střední a velké soukromé i veřej-
né společnosti, včetně nadnárodních korporací 
a globálních entit.

Klienti Dentons mohou nyní těžit ze znalostí 2 
600 právníků a dalších odborníků působících 
ve více než 75 kancelářích v 52 státech světa 
včetně Evropy, Spojeného království, Ruska 
a Společenství nezávislých států; Spojených 
států amerických, Kanady; Asie, se zřetelem na 
Blízký a Střední východ, a rovněž Afriky. Firma 
Dentons je odhodlána změnit status quo v práv-
ních službách, mimo jiné nabídkou kreativních, 
avšak spolehlivých podnikatelských a právních 
řešení.

Pražská kancelář
V pražské kanceláři Dentons působí tým čítající 41 
právníků. V České republice poskytujeme klien-
tům právní poradenství od roku 1991. Jak odbor-
né skupiny, tak i četní právníci pražské kanceláře 
Dentons jsou každoročně zařazováni mezi přední 
experty v různých oblastech práva nezávislými 
mezinárodními odbornými hodnotícími publikace-
mi, jako například Chambers Global, Chambers 
Europe a Legal 500. V roce 2013 byla naše praž-
ská kancelář již počtvrté vyhlášena Právnickou fir-
mou roku v prestižním žebříčku advokátních kan-
celáří organizovaném společností epravo.cz. 

Služby pražské kanceláře Dentons pokrývají jak 
transakční činnost, tak i právní záležitosti spojené 
s provozem podniku. Poskytujeme právní pora-
denství mnohým zahraničním i domácím klientům 
v různých oblastech podnikatelského života včet-
ně fúzí a akvizic, zakládání joint venture, private 
equity/venture capital, bankovnictví, financování 
a kapitálového trhu, privatizací a realitních trans-
akcích. Aktivní jsme i ve sporné agendě. Vedou-
cím partnerem kanceláří Dentons v Praze a Brati-
slavě je Ladislav Štorek. 

Vybrané transakce:
Korporátní právo, fúze a akvizice
�	Expobank: Poradenství při akvizici banky 

LBBW CZ působící v České republice od němec-
ké banky Landesbank Baden-Württemberg. Naše 
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poradenství zahrnovalo rovněž veškeré regula-
torní aspekty včetně řízení vedeného Českou ná-
rodní bankou. Na transakci spolupracovali naši 
pražští právníci spolu s právníky z kanceláří 
Dentons v Moskvě a v Berlíně.

�	NAY: Poradenství slovenské společnosti vlast-
nící řetězec prodejen specializovaných na pro-
dej elektroniky při akvizici řetězce 26 obchodů 
Electro World ve Slovenské a České republice 
formou share deal od společnosti Dixons Retail.

�	Carlsberg: Poradenství při akvizici 51% podílu 
Žateckého pivovaru v České republice prostřed-
nictvím své dceřiné společnosti Baltika. Car-
lsberg tak přidal českou značku Žatecké pivo do 
svého portfolia.

�	Westmont Hospitality Group: Poradenství při 
prodeji hotelu InterContinental v Praze společ-
nosti Best Hotel Properties v hodnotě 115 mi-
liónů EUR.

�	Garmin: Poradenství vedoucímu světovému 
výrobci navigačních technologií při akvizici čes-
kých distribučních společností.

�	Zoomlion Heavy Industry Science & Technol-
ogy Development: Poradenství čínské společ-
nosti při akvizici skupiny německých a českých 
společností. Na transakci spolupracovali naši 
pražští právníci spolu s právníky z kanceláře 
Dentons v Berlíně.

�	DS Smith: Poradenství vedoucímu výrobci vlni-
té lepenky v Evropě, při akvizici recyklační části 
podnikání společnosti ORC Group s.r.o.

Financování
�	pbb Deutsche Pfandbriefbank a UniCredit 

Bank Austria: Poradenství při refinancová-
ní portfolia pěti moderních logistických parků 
v České republice, na Slovenskou a v Polsku 
vlastněných skupinou Point Park Properties (P3) 
ve výši 215 miliónů EUR.

�	Sberbank Slovensko: Poradentství aranžéro-
vi a agentovi syndikovaných úvěrů v celkové 
hodnotě 870 milionů EUR pro Slovenské elek-
trárne, slovenskou dceřinou společnost skupiny 
ENEL. Jeden z úvěrů je zaručen EXIAR (Export 
Insurance Agency of Russia, Ruskou export-
ní pojišťovací agenturou) a poskytovali jsme 
také poradenství ohledně zajištění. Na projektu 
pracovali právníci naší bratislavské a pražské 
kanceláře.

�	Klub předních českých bank: Poradenství 
ohledně akvizičního a provozního financování 
ve výši 170 miliónů EUR pro dlužníka podnika-
jícího v oboru těžkého strojírenství, patřícího do 
jedné z významných českých podnikatelských 
skupin, přičemž akvizice se týkala německé spo-
lečnosti ze skupiny na pokraji insolvence.

�	Raiffeisenbank: Poradenství při financování 
akvizice společnosti T Machinery a.s. společnos-
tí TOMÁŠ group a při souvisejícím provozním 
financováním.

�	Česká spořitelna: Poradenství při refinancová-
ní nemovitostního portfolia CTP v Brně, Plzni 
a Pohořelicích ve výši 92 milionů EUR, včetně 
poradenství ohledně strukturování transakce.

�	Komerční banka, a.s.: Poradenství ohledně 
provozního financování společnosti Cestovní 
kancelář FISCHER, a.s. ze skupiny KKCG (v ob-
jemu 363 milionů CZK).

�	Česká exportní banka: Poradenství v souvislosti 
s financováním 31 milionů EUR od OOO Russkat 
za účelem výstavby továrny na ohnivzdorné mě-
ďové tyče v Ruské federaci firmou PSJ.

�	UniCredit Bank Czech Republic: Poraden-
ství v souvislosti s investičním úvěrem ve výši 
17 milionů EUR pro nákup zařízení pro němec-
kou společnost těžící zemní plyn.

�	Raiffeisenbank: Poradenství při financování 
první fáze výstavby střední hydroelektrárny 
o výkonu 2,7 MW na řece Labi ve výši 16,2 mi-
liónu EUR. Poskytovali jsme rovněž poradenství 
při financování druhé fáze výstavby.

Reorganizace, restrukturalizace, insolvence
�	Skupina zahraničních držitelů dluhopisů 

(mmj. Lehman Brothers, Credit Suisse, UniCre-
dit a RBS): Zastupování v českých insolvenč-
ních řízení proti ECM Real Estate Investments, 
lucemburské developerské společnosti kótované 
na Burze cenných papírů Praha. Připravili jsme 
takovou sporovou strategii, která vedla k uzná-
ní práv majitelů dluhopisů, včetně otevření sa-
mostatného insolvenčního řízení v Hongkongu, 
a po několika úspěších byly spory smírně uza-
vřeny tak, aby bylo možné provést řádný prodej 
aktiv a rozdělení výnosů věřitelům.

�	ING a RBS jako věřitelů MSV Metal Studénka: 
Zastupování české dceřiné společnosti rumun-
ské skupiny vyrábějící železniční komponenty 
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v insolvenci. Náš tým podporoval věřitele při 
zavedení krizového managementu do společ-
nosti v insolvenci, připravil reorganizační plán, 
včetně plánu na kapitalizaci dluhu a následného 
prodeje restrukturalizované společnosti. Tato 
inovativní průkopnická struktura umožnila za-
chovat větší hodnotu podniku jak pro věřitele, 
tak i pro zaměstnance.

�	AE&E CZ ze skupiny Austrian Energy & Envi-
ronment: Zastupování společnosti při úspěšné 
realizaci prvního předpřipraveného prodeje 
podniku v rámci insolvenčního řízení v České 
republice (uzavřeného za 21 dní).

Nemovitostní právo
�	Blackstone: Poradenství při akvizici portfo-

lia 6 logistických parků umístěných v Polsku 
a v České republice od společnosti Pramerica 
Real Estate Investors. Akvizice byla provedena 
prostřednictvím LogiCor, evropské logistické 
platformy ze skupiny Blackstone.

�	Heitman International: Poradenství při prode-
ji portfolia logistických parků ve třech zemích 
společnosti ProLogis. Portfolio se skládá ze tří lo-
gistických parků ve třech zemích: Business Park 
Rudná v České republice, Zeran Park I v Polsku, 
a Senec Distribution Center na Slovensku.

�	GLL Real Estate Partners: Poradenství při ak-
vizici nové kancelářské a maloobchodní budovy 
Diamant na Václavském náměstí v Praze.

�	Avestus Capital Partners: Poradenství při pro-
deji hotelu Four Seasons v Praze společnosti 
Northwood Investors.

�	Meyer Bergman: Poradenství při akvizici Fashi-
on Arena Outlet Centra v Praze-Štěrboholech 
od společností TK Development (75% akcio-
nář) a LMS Outlets (25% akcionář) v hodnotě 
71,5 miliónu EUR.

�	Tristan Capital Partners: Poradenství realit-
nímu fondu CCP III core-plus spravovanému 
společností Tristan Capital Partners při akvizici 
kancelářské budovy Prague City Center na Praze 
1 od GLL Real Estate Partners.

�	Starwood Group: Poradenství při akvizici busi-
ness komplexu The Park v Praze, od společnosti 
Degi. Tato transakce je považována za největší 
kancelářskou transakci v České republice v po-
sledním desetiletí.  �

 

Dentons Europe CS LLP,  
organizační složka 
Platnéřská 191/4 

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 236 082 111  

Fax: +420 236 082 999 

e-mail: prague@dentons.com

URL: www.dentons.com
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DLA Piper Prague LLP,  
organizační složka  

P ražská kancelář společnosti DLA Piper působí 
na českém trhu již přes 20 let. Pod vedením 

Country Managing Partnera Thu Nga Haškovco-
vé máme další tři partnery - Pavla Marce, Jakuba 
Adama a Petra Šabatku, kteří jsou svou dlouhole-
tou právní praxí zárukou zkušeného vedení našeho 
týmu. 

Náš pražský tým čítající téměř 30 právníků, kteří 
získali vzdělání na předních českých a zahra-
ničních univerzitách i mezinárodních stážích, di-
sponuje rozsáhlými pracovními zkušenostmi a ce-
losvětovými vazbami na své kolegy. Díky tomu 
máme unikátní předpoklady pro poskytování kval-
itního, profesionálního a komplexního právního 
poradenství. 

Naše služby a klienti
Pomáháme jak největším mezinárodním spo leč-
nostem, tak i malým a středně velkým firmám 
s veškerými právními záležitostmi, které jsou spo-
jené se založením, financováním a provozováním 
podnikatelské činnosti v České republice. Naši 
právníci v pražské kanceláři hovoří česky, slo-
vensky, anglicky a německy a nabízejí kompletní 
právní poradenství.

Globální a zároveň i lokální charakter advokátní 
kanceláře DLA Piper umožňuje zastupovat nejen 
více jak polovinu největších světových firem For-
tune 500 či téměř polovinu firem podle žebříčku 

FTSE 350, ale zároveň se soustředit na posky-
tování právního poradenství místním investorům, 
developerům, malým a střením podnikům či sub-
jektům veřejné správy.

Svým klientům nabízíme výbornou znalost 
českého podnikatelského a právního prostředí 
a zároveň možnost poskytnout okamžitou právní 
radu v jakékoliv jiné jurisdikci s pomocí našich 
zahraničních kolegů z celého světa.

Specializace DLA Piper Prague
�	Právo obchodních společností, fúze a akvizice
�	Nemovitosti
�	Financování a projekty
�	Duševní vlastnictví, technologie a média
�	Energetika
�	Pracovní právo
�	Regulatorní a veřejnoprávní záležitosti
�	Vedení sporů, arbitráže
�	Daňové právo

DLA Piper ve světě
DLA Piper je mezinárodní advokátní kancelář, 
působící ve více než 30 zemích Ameriky, Evropy, 
Blízkého východu a v oblasti Asie a Tichomoří. 
Přes 4200 právníků ve více než 80 pobočkách je 
připraveno poskytnout společnostem právní po-
moc kdekoli na světě. Do našeho týmu patří 8 500 
odborníků, včetně 1 300 partnerů. Všichni posky-

D
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tují špičkové služby klientům a pomáhají udržovat 
silnou pozici společnosti, která poskytuje právní 
poradenství kdekoli na světě, v jakémkoli čase. �

DLA Piper Prague LLP,  
organizační složka 
Perlová 371/5 

110 00  Praha 1

Tel.: +420 222 817 111

e-mail: prague@dlapiper.com

URL: www.dlapiper.com 
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Doleček Kahounová Sedláčková 
advokátní kancelář 

D oleček Kahounová Sedláčková advokátní kan-
celář působí jako sdružení advokátů. Cílem 

naší dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláře 
je nabídnout klientům komplexní právní služby na 
vysoké profesionální úrovni, se zvláštním zaměře-
ním na obchodní právo a se zohledněním specifik 
právního řádu České republiky. Kancelář tvoří 
úzce spolupracující a kompaktní tým zkušených 
právníků – advokátů se znalostmi a praxí v roz-
ličných oblastech práva. Naší předností je značná 
flexibilita a schopnost poskytovat klientům mi-
mořádně rychlá i nestandardní řešení. Výsledkem 
je poskytování vysoce odborné a zároveň rychlé 
právní pomoci maximálně přizpůsobené speci-
fickým požadavkům klienta. Právní a související 
služby kancelář běžně poskytuje jak tuzemské, 
tak zahraniční klientele, v českém, slovenském, 
anglickém, německém, francouzském a ruském 
jazyce. 

Kancelář pro většinu klientů poskytuje veškeré 
právní služby dlouhodobě. Jsme schopni zajistit 
i realizaci jednotlivých případů, přičemž svým 
klientům nabízíme úplné řešení případu a vždy 
vycházíme z jeho hodnocení nejen z hlediska 
právního, ale i z dalších odborných hledisek. Za 
tímto účelem trvale spolupracujeme se zkušenými 
externími odborníky, znalci a specializovanými 
firmami, působícími zejména na území Evropské 
unie. Pro realizaci větších jednorázových projektů 
vytváříme zvlášť vyčleněný tým právníků, na míru 
daného případu a přesně podle potřeb a požadav-

ků klienta. Například pro realizaci rozsáhlých eko-
nomicko-právních due diligence jsme schopni ad 
hoc v podstatě neomezeného operativního rozšíře-
ní o s námi dlouhodobě samostatně spolupracující 
advokáty spolu i s námi spolupracujícími konzul-
tanty z oboru ekonomie.

Doleček Kahounová Sedláčková advokátní kance-
lář poskytuje jasné a praktické právní poradenství, 
založené jak na podrobné právní a ekonomické 
analýze konkrétní situace, tak i na znalosti širších 
souvislostí v daném oboru činnosti, klade důraz 
na předcházení možných problémů našich klien-
tů díky rozsáhlým poznatkům z rozhodovací pra-
xe soudů a správních orgánů a poskytuje právní 
služby co nejefektivnějším a nejekonomičtějším 
způsobem.

Náš přístup při řešení právních problémů se opí-
rá o důkladnou znalost obchodních činností a po-
třeb klientů, což nám umožňuje nabízet promptní, 
vhodná a cenově efektivní řešení konkrétních zá-
ležitostí. Klient u nás nalezne požadovanou právní 
pomoc odpovídající povaze jednotlivého případu 
a s přihlédnutím ke všem aspektům jeho potřeb, 
jakož i časovým možnostem. 

Nabízíme svým klientům výhody advokátní kan-
celáře, která je schopna poskytovat právní služby 
fyzickým, právnickým osobám i orgánům státní 
správy a samosprávy zejména v oborech práva 
obchodního, občanského, správního, trestního, 

D
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telekomunikací, duševního vlastnictví, veřejných 
zakázek, ochranných známek, bankovního a fi-
nančního, cenných papírů, investičních společnos-
tí a fondů, penzijních fondů, jakož i řešení sporů 
z těchto vztahů vzniklých. V těchto oblastech 
poskytujeme dlouhodobou právní podporu a po-
radenství, sepisujeme smlouvy a další právní listi-
ny, závazná vyjádření, posudky a právní rozbory, 
vedeme spornou agendu jak soudní, tak i správní 
povahy.

Při mezinárodních transakcích a sporech vyu-
žíváme podle potřeby sítě korespondujících za-
hraničních advokátních kanceláří a v některých 
případech i svých vlastních zahraničních spo-
lupracovníků. U mezinárodních projektů vždy 
upřednostňujeme řešení, při kterém jsme supervi-
zory každého kroku podnikaného v zahraničí, ne-
delegujeme tedy úkoly bez dalšího na spolupracu-
jící právní firmy.

Jednotliví advokáti – členové kanceláře - načer-
pali během své advokátní praxe při zastupování 
velkých institucionálních klientů četné zkušenosti 
v oblastech restrukturalizace průmyslových a ji-
ných podniků, kapitalizace pohledávek či jiných 
forem řešení pohledávek z úvěrových smluv, pří-
pravy transakcí jako je prodej podniku, části pod-
niku, převzetí společností, spojování a přeměny 
společností, dále při akvizicích při prodeji majet-
kových účastí, správě portfolia problematických 
aktiv, správě a inkasu pohledávek, zastupování 
akcionářů při realizaci jejich práv, konkursním 
řízení, likvidacích společností apod. V poslední 
době se naše advokátní kancelář zaměřuje nově 
i oblast práva hospodářské soutěže s akcentem na 
problematiku poskytování veřejných podpor a in-
vestičních pobídek.

Odměna za poskytování právních služeb závisí na 
složitosti a odborné a časové náročnosti převzaté-
ho právního případu. Obvykle účtujeme hodino-
vou odměnu, je však možné pro jednotlivé případy 
sjednat též paušální odměnu za vyřízení celého 
právního případu či odměnu za provedený právní 
úkon.  �

 

Doleček Kahounová Sedláčková 
advokátní kancelář 
Ostrovní 126/30  

110 00  Praha 1

Tel.: +420 224 932 058 

Fax: +420 224 932 060 

e-mail: akdks@akdks.cz 

URL: www.akdks.cz 
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DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o. 

D UNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kan-
celář poskytuje komplexní právní služby se 

zaměřením na oblast obchodního práva, zejména 
finančního práva, bankovnictví, závazkového prá-
va a práva obchodních společností.

Partneři kanceláře Barbora Simon Dunovská, Da-
vid Urbanec a Jan Vavřina jsou zkušení právníci 
s rozsáhlou praxí v advokacii.

Specifickou expertizu a mnohaleté praktické zku-
šenosti můžeme nabídnout při přípravě transakcí 
zahrnujících veškeré druhy financování a při ana-
lýze a řešení ohrožených úvěrových vztahů, úvě-
rových a korporátních restrukturalizací a v oblasti 
insolvenčního práva.

Zkušenosti s řešením problematických, kompliko-
vaných kauz a schopnost jít do hloubky problému 
nám umožňuje dosahovat maximálně efektivního 
řešení. Klademe důraz na dynamický vztah a úz-
kou komunikaci s klientem, osobní a aktivní pří-
stup zaměřený na výsledek. 

V letech 2012, 2013, 2014 a 2015 byla kancelář 
vyhodnocena referenčním průvodcem právních 
firem Legal 500 jako jedna z doporučených vedou-
cích firem v České republice pro oblast Bankovnic-
tví, finance a kapitálové trhy. 

Hlavní specializace
�	Bankovnictví a finance
�	Insolvence a finanční restrukturalizace

�	Soudní spory 
�	Korporátní právo
�	Fúze a akvizice

Naši klienti
Dlouhodobě zastupujeme významné klienty z ban-
kovního sektoru a finanční společnosti, jakož i vý-
znamné investiční skupiny, např.: 

�	Československá obchodní banka, a.s. 
�	HSBC Bank plc - pobočka Praha
�	Česká spořitelna, a.s.
�	ČSOB Factoring, a.s. 
�	Sberbank CZ, a.s.
�	Tesco Stores ČR a.s.
�	Equa bank a.s.
�	Česká exportní banka a.s.
�	KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
�	Coface Czech Credit Management Services   

spol. s r.o.
�	Komerční banka a.s.
�	PENTA INVESTMENTS LIMITED,   

organizační složka 
�	ZUNO BANK AG, organizační složka
�	AERO Vodochody a.s. 
�	CS STEEL a.s. 
�	Jáchymov Property Management, a.s.
�	Moravia Systems a.s.
�	TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
�	AutoCont CZ a.s. 
�	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
�	JIHLAVAN a.s.
�	Czech Aerospace Industries s.r.o.
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�	Galerie Butovice s.r.o.
�	Alcoa Czech s.r.o.
�	AB Group CZ a.s.
�	Uranium Industry a.s.

Naše praxe
Od roku 1994 působíme jako externí právní porad-
ci ČSOB a.s., v různých kauzách pro různá odděle-
ní banky, především však v kauzách ohrožených 
úvěrů, restrukturalizací a sporných řízení. 

Dlouhodobě spolupracujeme s HSBC Bank plc – 
pobočka Praha, zejména v oblasti financování 
a vytváření nových finančních produktů a jsme 
zařazeni na seznam českých advokátních kanceláří 
určených pro poskytování právních služeb v celo-
světové síti HSBC. 

V roce 2014 jsme byli vybráni a schváleni jako do-
davatel právních služeb pro Českou spořitelnu a.s. 
a Equa bank a.s.

Od roku 2010 působíme jako externí právní porad-
ce Sberbank CZ, a.s. pro oblast rizikových úvěrů, 
restrukturalizací a insolvencí. 

Vzhledem k bohatým zkušenostem získává kan-
celář mandát v rozsáhlých a komplikovaných 
finanč ních i korporátních restrukturalizacích, 
v nichž zastupuje jeden či společně více bankov-
ních subjektů.

Advokáti kanceláře stáli u zrodu a rozvoje před-
ních factoringových společností a jsou autory, 
popř. konzultanty jejích vzorových dokumentací, 
zároveň vystupují jako právní poradci při řešení 
aktuálních problémů. 

Máme zkušenosti z řady rozsáhlých insolvenčních 
řízení zpravidla z pozice zástupce věřitelů. Aby-
chom prohloubili naši expertizu v oblasti insolven-
ce, působíme i jako insolvenční správci v rámci 
společností AB insolvence, v.o.s. a DA insolvence, 
v.o.s., které jako jedny z mála disponují i povole-
ním zvláštního insolvenčního správce.

Standardem advokátní kanceláře je poskytování 
korporátního poradenství klientům, jakož i orga-
nizace a účast v M&A transakcích.

Aktuální reference

Bankovnictví & Finance
�	Právní poradenství pro Tesco Stores ve věci 

veřejnoprávní regulace platebního styku a pod-
mínek poskytování platebních služeb zahranič-
ní platební instituci na území České republiky 
prostřednictvím obchodního zástupce, ochrany 
osobních údajů a opatření proti legalizaci výno-
sů z trestné činnosti.

�	Příprava vzorové dokumentace pro ČSOB Facto-
ring pro tzv. commercial finance určené pro 
významné klienty jako zvláštní typ regresního 
faktoringu, v němž je klient přímo odpověd-
ný za administraci a vymáhání postoupených 
pohledávek.

�	Právní asistence HSBC při posouzení aspektů 
českého práva transakce financování britského 
klienta a poskytnutí zajištění českou právnickou 
osobou.

�	Právní poradenství ČSOB související s analýzou 
postavení banky a vzájemných nároků vyplý-
vajících ze smlouvy o implementaci IT systému 
pro elektronické bankovnictví.

�	Právní poradenství České spořitelně při revizích 
a úpravách obchodních podmínek pro poskyto-
vání úvěrů podnikatelům.

�	Právní poradenství HSBC ve věci korporátních 
záruk poskytovaných českou dceřinou společ-
ností pro amerického klienta.

�	Právní asistence České spořitelně při analýze 
úvěrové a zajišťovací dokumentace a možnosti 
dalšího postupu banky v souvislosti se spláce-
ním úvěru stavební společnosti provádějící inže-
nýrské, průmyslové, bytové a občanské stavby.

Insolvence & Finanční restrukturalizace 
�	Právní poradenství České spořitelně při restruk-

turalizaci úvěrové angažovanosti významného 
výrobce potravin a převzetí vymáhání zastave-
ných pohledávek z obchodního styku.

�	Právní zastoupení a asistence Sberbank při 
úspěšné restrukturalizaci a celkovém splacení 
rozsáhlých úvěrů poskytnutých na výstavbu bi-
oplynové stanice a fotovoltaické elektrárny.

�	Právní poradenství České spořitelně při restruk-
turalizaci úvěrové angažovanosti společnosti 
podnikající v oblasti pozemního, podzemního 
a důlního stavitelství.
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�	Právní asistence Sberbank při úspěšné finanční 
a korporátní restrukturalizaci přední tuzemské 
stavební společnosti a transformaci v řádech 
stovek milionů korun této společnosti.

�	Právní asistence Sberbank při úspěšné restruk-
turalizaci úvěrové angažovanosti developerské 
společnosti včetně revize úvěrové a zajišťovací 
dokumentace a revize smluvní dokumentace 
k prodeji části financovaných nemovitosti.

�	Právní poradenství Sbebank při řešení úvěro-
vé restrukturalizace společnosti podnikající 
v dopravních a logistických službách, příprava 
dodatečného zajištění. V rámci restrukturaliza-
ce byla úvěrová angažovanost dlužníky 100% 
splacena. 

Soudní spory & Rozhodčí řízení
�	Zastupování ČSOB v řízení u Ústavního soudu 

České republiky o ústavní stížnosti Komerční 
banky, a.s. proti ČSOB ve věci plnění z bankovní 
protizáruky ve výši cca 25 mil. USD vystavené 
v souvislosti s dodávkou technologického celku 
do zemí Blízkého východu. 

�	Zastupování ČSOB a Komerční banky v řízení 
o žalobě JABLONEX GROUP a.s. na vrácení úro-
ků z prodlení, jež banky inkasovaly od klienta 
v návaznosti na obnovení dohody o finanční sta-
bilizaci (standstill agreement).

�	Právní poradenství tuzemské společnosti pod-
nikající v oblasti obchodování s průmyslovými 
armaturami při vymáhání pohledávek klienta.

�	Zastupování ČSOB v řízení o žalobě státu pro-
ti bance o vydání bezdůvodného obohacení ve 
výši cca 450 mil. Kč získaného z titulu ručení 
státu za závazky státního strojírenského pod-
niku dle zákona o velké privatizaci na základě 
rozsudků, které byly následně zrušeny.

�	Zastupování Sberbank při řešení ohroženého 
úvěru a v insolvenčním řízení developerské spo-
lečnosti ve výši 650 mil. Kč. Kancelář vykonává 
funkci předsedy věřitelského výboru a organizu-
je dostavbu komplexu a prodej bytů. Dochází ke 
splácení úvěrové angažovanosti a předpokládá 
se vysoké uspokojení banky.

�	Právní zastupování zakládajícího člena jedné 
z největších private equity skupin ve střední 
Evropě v soudním sporu při obraně proti neo-
právněnému uplatňování nároků ze směnky na 
částku 50 mil. Kč. 

Fúze & Akvizice, Korporátní právo
�	Právní poradenství investorovi při nákupu spo-

lečnosti - tradičního výrobce hydraulických 
pří strojů, komponentů a systémů pro letectví, 
mobilní techniky a dalších včetně zpracová-
ní právní prověrky, negociace kupní smlouvy 
a poradenství při strukturování transakce včet-
ně poskytnutí akvizičního financování a jeho 
splacení.

�	Komplexní právní asistence při přeměně společ-
ností poskytujících služby v oblasti CAD a GIS 
businessu rozdělením odštěpením sloučením; 
příprava transakční dokumentace, revize akci-
onářské struktury a příprava opčních schémat 
v souvislosti s projektem přeměny.

�	Komplexní právní servis nákupnímu centru 
v Praze při pronájmu nebytových obchodních 
prostor zahrnující právní poradenství při uzaví-
rání dílčích smluvních vztahu, jejich změnách, 
ukončení a vypořádání včetně zastupování kli-
enta v soudních či exekučních řízeních.

�	Obecné právní a korporátní poradenství stálým 
korporátním klientům a bezplatné poradenství 
Sdružení Linka Bezpečí.

JUDr. Barbora  
Simon Dunovská 
managing partner
V advokacii působí od roku 1993, 
v letech 1995-2008 byla partnerkou 
pražské advokátní kanceláře, kde 

vedla tým právníků specializovaný na finanční prá-
vo a bankovnictví. Jako právní poradce bank a fi-
nančních společností vystupovala v mnoha přípa-
dech finančních a korporátních restrukturalizací. 
Její dlouholetá praxe je zaměřená zejména na ob-
last standardních i nestandardních způsobů finan-
cování a poradenství při řešení rizikových úvěrů. 
Pro roky 2012 a 2013 byla vybrána referenčním 
průvodcem Legal 500 jako doporučená advokátka 
pro oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

Mgr. David Urbanec 
partner
Advokátní praxi vykonává od roku 
1996. Působí jako právní porad-
ce významných bank v případech 
rozsáhlých restrukturalizací a in-
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solvenčních řízení. Má bohaté zkušenosti se zastu-
pováním finančních institucí v soudních sporech. 
Vystupuje jako expert na české směnečné právo 
v rámci arbitrážních řízení vedených u rozhodčí-
ho soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Pa-
říži. Je vedoucím týmu právní podpory klientům 
při implementaci nového občanského zákoníku. 
Pro roky 2012, 2013, 2014 a 2015 byl vybrán re-
ferenčním průvodcem Legal 500 jako doporučený 
advokát pro oblast bankovnictví, finance a kapi-
tálové trhy.

Mgr. Ing. Jan Vavřina 
partner 
Působí v advokacii od roku 2000. 
V rámci kanceláře se specializuje 
na oblast soudních sporů, exekuce 
a insolvence. Praktické zkušenos-

ti v oblasti insolvence získal nejenom z pozice 
zástupce velkých věřitelů, ale i jako insolvenční 
správce v rámci společnosti AB insolvence v.o.s. 
Vzhledem ke svým zkušenostem z technických od-
větví (je absolventem ČVUT) je vyhledávaným od-
borníkem na oblast závazkového práva a spornou 
agendu, a to zejména v odvětvích IT, stavebnictví 
a také v oblasti mediálního práva. �

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář
Palác Archa

Na Poříčí 1046/24

110 00 Praha 1

Tel.:  +420 221 774 000

Fax.:  +420 221 774 555

e-mail:  office@dunovska.cz

URL:  www.dunovska.cz
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Dvořák Hager & Partners,  
advokátní kancelář, s.r.o.

Profil advokátní kanceláře 
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners 
v současnosti patří k vedoucím českým a slo-
venským advokátním kancelářím. Tým pražské 
kanceláře v současnosti sestává z více jak 20 ad-
vokátů a advokátních koncipientů, a neustále se 
rozšiřuje.

Advokáti naší kanceláře mají za sebou řadu let 
praxe v mezinárodních a předních českých a slo-
venských právních kancelářích a rozsáhlé zkuše-
nosti zejména v oblasti obchodního práva a práva 
obchodních společností, včetně oblasti fúzí a akvi-
zic, práva životního prostředí a energetiky a pra-
covního práva.

Naše kancelář Dvořák Hager & Partners je pravi-
delně doporučována mezinárodní publikací Le-
gal500 (www.legal500.com) pro oblasti fúzí a ak-
vizic a práva obchodních společností, nemovitostí, 
pracovního práva a soudních sporů. Naše advokát-
ní kancelář je dále doporučována přední ratingo-
vou agenturou vedoucích advokátních kanceláří 
Chambers & Partners (www.chambersandpart-
ners.com) pro oblasti fúzí a akvizic, korporátního 
práva a velmi doporučována pro oblast pracovní-
ho práva. 

Naše advokátní kancelář je dále doporučová-
na publikací IFLR1000 (www.iflr1000.com), 
průvodcem předních mezinárodně uznávaných 
advokátních kanceláří v oblasti finančního prá-

va, a to v oblasti fúzí a akvizic a bankovního a fi-
nančního práva. V soutěži Právnická firma roku 
(www.pravnickafirmaroku.cz) jsme byli opako-
vaně oceněni v kategoriích právo obchodních 
společností, fúze a akvizice a v kategorii pracovní 
právo jsme oceněni jako velmi doporučovaná 
kancelář.

Naším cílem je vždy hledání individuálního práv-
ního řešení pro konkrétní problém nebo situaci. 
Přitom stavíme na našich znalostech, zkušenos-
tech a orientaci na potřeby našich klientů. Poža-
davky, které klademe na svou práci, jsou vysoká 
obsahová i formální kvalita, stejně jako včasnost 
poskytovaných právních služeb a osobní přístup. 
Právníci naší kanceláře tvoří vyvážený a efektivní 
tým. Díky tomu můžeme poskytovat vysoce kva-
litní právní služby za přiměřených honorářových 
podmínek. 

V roce 2014 se naše pražská kancelář rozrostla 
o několik zkušených advokátů, a to Achima Jähn-
keho (dříve KŠB a vlastní praxe), Janu Horskou 
(dříve Peterka & Partners), Tomáše Jelínka (dříve 
Glatzová & Co) a Marka Bombu (dříve Balcar Po-
lanský Eversheds).

V roce 2013 a 2014 jsme se podíleli na celé řadě 
transakcí a projektů pro naše klienty, mezi které 
patří kromě jiného Hopi, Mondi, skupina ČGS, 
Bonver, Lumius, skupina TSR, skupina Expandia, 
J&T a ISS Facility. 

D
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Partneři

Stanislav Dvořák  
Partner / Praha / Bratislava
Stanislav Dvořák před 
založením advokátní kanceláře 
Dvořák Hager  &  Partners 
pracoval jako právník ve spo leč-
nosti Arthur Andersen a poz ději 

jako advokát v advokátní kanceláři Weinhold Legal, 
kde poskytoval poradenství celé řadě významných 
mezinárodních i českých korporací. Ve své praxi se 
zaměřuje na obchodní právo, zejména M&A a právo 
kapitálového trhu, insolvenční právo a zastupování 
v soudních řízeních. Stanislav Dvořák dále disponuje 
rozsáhlými zkušenostmi v  oblasti zastupování ve 
správním soudnictví, a  to zejména v  daňových 
věcech.

Stanislav Dvořák absolvoval Právnickou fakul-
tu Univerzity Karlovy, na níž pokračoval rovněž 
v postgraduálním studiu (Ph.D.). Studoval také na 
Thames Valley University v Londýně a postgradu-
álně na univerzitě v Hamburku (LL.M.).

Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační 
a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii pod-
nikových právníků. Je autorem knižní monografie 
„Kontrola spojování soutěžitelů“ (2002). Kromě 
češtiny hovoří plynně anglicky a německy.

Bernhard Hager  
Partner / Praha / Bratislava
Bernhard Hager je zakládají-
cím partnerem advokátní kan-
celáře Dvořák Hager & Part-
ners (původně NH Hager 
- Niederhuber Advokáti s.r.o.). 
Bernhard Hager je rakouským 

advokátem, který je oprávněn k výkonu praxe jak 
v České republice, tak na Slovensku. Ve své praxi 
se Bernhard Hager soustředí primárně na právní 
poradenství německy mluvícím klientům v oblasti 
obchodního práva, energetiky, infrastrukturních 
projektů a stavebního práva.

Bernhard Hager absolvoval Právnickou fakultu 
Univerzity ve Vídni a následně - před tím, než 
v roce 2000 zahájil své působení v advokacii, 

působil jako univerzitní lektor v Kaunasu/Litva. 
Bernhard Hager v roce 2002 absolvoval postgra-
duální program na London University (LL.M.), a to 
v oblasti práva hospodářské soutěže a finančního 
práva.

Vedle advokátní praxe se Bernhard Hager věnu-
je rovněž publikační a přednáškové činnosti. Je 
mimo jiné autorem knižních monografií „Podpora 
obnovitelných zdrojů na Slovensku“ (2010) a „Po-
skytování služeb v Rakousku“ (2011), stejně jako 
obsáhlého komentáře ke slovenskému právu o ve-
řejných zakázkách z roku 2013. Kromě němčiny 
hovoří plynně anglicky a slovensky.

Veronika Odrobinová 
Partnerka / Praha 
Před svým působením v advo-
kátní kanceláři Dvořák Hager 
& Partners Veronika Odrobino-
vá spolupracovala s advokát-
ní kanceláří Weinhold Legal 
(1999 – 2007) a Schoenherr 

(2007 – 2012). V advokátní kanceláři Schoenherr 
Veronika vedla oddělení bankovnictví a finance 
a pracovní právo. Ve své praxi se zaměřuje na pra-
covní a obchodní právo, zejména bankovnictví 
a finance a M&A.

Veronika Odrobinová absolvovala Právnickou fa-
kultu Univerzity Karlovy. Studovala také na Práv-
nické fakultě Université des Sciences Sociales 
v Toulouse, kde absolvovala roční studijní pro-
gram zaměřený na právo EU. Veronika Odrobi-
nová je členkou sdružení European Employment 
Lawyers Association, členkou představenstva 
sdružení Czech Employment Lawyers Association 
a členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj ko-
lektivního vyjednávání.

Vedle advokátní praxe se Veronika Odrobinová 
věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti. 
Je spoluautorkou „Velké knihy smluvních vzorů“ 
nakladatelství C.H. Beck (2008) a publikace Em-
ployee Share Plans nakladatelství Globe Business 
Publishing (2012). Kromě češtiny hovoří plynně 
anglicky a francouzsky.
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Tomáš Procházka 
Partner / Praha / Bratislava
Před zapojením do právní-
ho týmu advokátní kancelá-
ře Dvořák Hager & Partners 
v roce 2005 působil Tomáš 
Procházka jako externí právní 

poradce pro nadnárodního výrobce sportovního 
vybavení (MARKER). Tomáš Procházka se zaměřu-
je zejména na pracovní právo, právo obchodních 
společností a má rovněž četné zkušenosti v oblasti 
sporné agendy. V rámci mezinárodního hodnocení 
právních služeb Chambers Europe je Tomáš Pro-
cházka doporučován pro pracovní právo.

Tomáš Procházka absolvoval Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy. Právo studoval rovněž v Irsku 
na univerzitě v Limericku. Je aktivním členem 
Výboru pro pracovní právo a sociální záležitosti 
v rámci Americké obchodní komory, zakládajícím 
členem Czech Employment Lawyers Association 
(CzELA) a členem Kolegia expertů Asociace pro 
rozvoj kolektivního vyjednávání. Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí jmenovalo Tomáše Procházku 
zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněpráv-
ní spory.

Vedle advokátní praxe se Tomáš věnuje přednáš-
kové činnosti a pravidelně přispívá do různých 
odborných časopisů. Kromě češtiny hovoří plynně 
anglicky.

Stanislav Servus 
Partner / Praha / Bratislava
Stanislav Servus je advokátem 
v advokátní kanceláři Dvo-
řák Hager & Partners, v níž 
pracuje od roku 2007. Před 
zahájením spolupráce s kan-

celáří Dvořák Hager & Partners pracoval v advo-
kátní kanceláři Haarmann Hemmelrath a později 
v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde se vě-
noval zejména poradenství pro německy mluvící 
klientelu.

Ve své praxi se Stanislav Servus podílel na řadě 
právních projektů v oblasti restrukturalizací, 
korporátních projektů, M&A, soutěžního práva 
a transakcích v oblasti nemovitostí, a to včetně 

projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Je aktiv-
ním členem Asociace pro soutěžní právo. Stanislav 
Servus absolvoval Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy a dále postgraduálně studoval na univer-
zitě v Regensburgu (LL.M.).

Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační 
a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii pod-
nikových právníků. Kromě češtiny hovoří plynně 
anglicky a německy.

Oblasti, na které se zaměřujeme
Právo obchodních společností. Fúze a akvizice
�	Komplexní podpora v oblasti korporátního 

práva
�	Due diligence
�	Strukturování akvizic, transakční poradenství 

(M&A)
�	Akcionářské smlouvy, joint ventures
�	Fúze, rozdělení, změny právní formy a jiné typy 

přeměn společností

Financování a kapitálový trh
�	Úvěrové a zajišťovací smlouvy
�	Emise dluhopisů
�	Fondy kolektivního investování 
�	Zastupování ve správních řízeních v oblasti ka-

pitálového trhu

Obchodní smlouvy. Mezinárodní obchod 
a přeprava
�	Smlouvy o nákupu a prodeji
�	Distribuční a licenční smlouvy
�	Financování obchodních transakcí
�	Právní podpora v mezinárodním obchodu
�	Smlouvy o přepravě

Nemovitosti a výstavba
�	Transakce s nemovitostmi (akvizice 

a development)
�	Nájem nemovitostí a komerčních prostor
�	Financování nemovitostí včetně leasingových 

operací
�	Komplexní právní podpora při výstavbě
�	Zastupování ve správních řízeních v oblasti 

výstavby

D
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Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky. PPP
�	Kontrola fúzí, kartelové právo
�	Veřejná podpora, investiční pobídky
�	Veřejné zakázky, koncesní smlouvy
�	Nekalá soutěž
�	Zastupování v soudních a správních řízeních 

v soutěžních věcech

Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
�	Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
�	Ochrana investic
�	Vymáhání pohledávek

Insolvence a restrukturalizace
�	Právní poradenství pro dlužníky a věřitele 
�	Zastupování v insolvenčních řízeních a sporech 

vyvolaných insolvencí
�	Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Pracovní právo
�	Příprava pracovních a manažerských smluv 
�	Zastupování v pracovněprávních sporech
�	Zastupování při kolektivním vyjednávání

Životní prostředí a odpady
�	Zastupování při povolovacích řízeních, EIA, IPPC
�	Poradenství v oblasti ochrany životního 

prostředí
�	Regulace obalů 
�	Odpadové hospodářství

Energetika
�	Poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie
�	Výstavba a financování energetických projektů 
�	Transakce v oblasti energetiky
�	Zastupování ve správních řízeních před regulač-

ními orgány  �

 

Dvořák Hager & Partners,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Oasis Florenc

Pobřežní 394/12  

186 00  Praha 8  

Tel.: +420 255 706 500

Fax: +420 255 706 550

e-mail: praha@dhplegal.com

URL: www.dhplegal.com
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E

Advokátní kancelář  
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Kdo jsme
K působení v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍ-
TEK & PARTNERS se v roce 2003 spojili advokáti 
Olga Erhartová a Jindřich Vítek, ke kterým v roce 
2013 přistoupil ještě Ondřej Dlouhý. Společníci mají 
za sebou praxi v předních českých advokátních kan-
celářích a rozsáhlé zkušenosti v oblasti obchodního 
práva a práva obchodních společností. K tomuto spo-
lečnému základu přidává dále každý zaměření na ur-
čitou specializovanou problematiku. V současné době 
v advokátní kanceláři působí cca 20 právníků.

Jsme právníci, ale rozumíme také tomu, co vyža-
duje praktický hospodářský život. Víme, že právní 
rada není důležitá sama o sobě, ale že má hodnotu 
jen tehdy, pokud Vám pomůže dosáhnout co nej-
bezpečněji cíle, který sledujete. Tím se ve své práci 
řídíme: našim klientům chceme poskytnout jistotu 
a účinnou podporu v jejich podnikání.

Našim cílem je vždy hledání individuálního 
a pragmatického právního řešení pro konkrétní 
problém nebo situaci. 

Pro náležité řešení všech aspektů právních služeb 
spolupracujeme v rámci kanceláře též s daňovým 
poradcem, klientům též můžeme nabídnout služby 
spolupracujícího notáře a spřízněných soudních 
exekutorů.

Nabízíme úroveň právních služeb, kterou očeká-
váte od předních právnických kanceláří, včetně 

schopnosti poskytovat právní služby v anglickém 
jazyce, a současně flexibilitu a osobní přístup.

Právníci naší kanceláře tvoří efektivní a vyvážený 
tým, a proto můžeme poskytovat právní služby za 
přijatelných cenových podmínek.

Za námi stojí naše zkušenosti a výsledky naší do-
savadní práce.

Hlavní zaměření kanceláře
Právo obchodních společností. Fúze a akvizice
�	zakládání obchodních společností
�	restrukturalizace (přeměny) obchodních 

společností
�	nabývání a převody účastí na podnikání
�	likvidace obchodních společností
�	zajišťování běžné korporační právní agendy 

(valné hromady, změny základního kapitálu, 
obchodní rejstřík apod.)

Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky
�	veřejné zakázky z pohledu zadavatele (organi-

zace zadávání veřejných zakázek)
�	veřejné zakázky ze strany uchazeče (příprava 

perfektní nabídky)
�	spojování podniků (kontrola fúzí)
�	kartelové právo, licenční a franšízové smlouvy
�	veřejná podpora
�	zastupování před Úřadem pro ochranu hospo-

dářské soutěže
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Zastupování v soudním řízení
�	zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
�	zastupování ve správním soudnictví, zejména ve 

věcech veřejných zakázek a v daňových věcech

Závazky a cenné papíry
�	závazky
�	směnky a ostatní cenné papíry

Nemovitosti a investiční výstavba
�	převody práv k nemovitostem
�	nájem nemovitostí a nebytových prostor
�	smluvní vztahy ve výstavbě
�	podpora developmentu

Média a reklama
�	marketingové a spotřebitelské soutěže a loterie
�	zastupování před Radou pro rozhlasové a tele-

vizní vysílání

Duševní vlastnictví
�	ochranné známky
�	autorské právo
�	práva výkonných umělců
�	nekalá soutěž

Insolvenční právo
�	komplexní právní poradenství v souvislosti s in-

solvenčním řízením

Informační technologie
�	systémová integrace
�	smlouvy na vývoj SW
�	implementace
�	internetové právo

Trestní právo
�	zastupování v hlavním líčení i ve veřejném 

zasedání
�	podání trestního oznámení
�	přihlášení náhrady škody v trestním řízení
�	poskytnutí právní pomoci při podání vysvětlení

Společníci
JUDr. Olga Erhartová
Před zahájením samostatné advokátní praxe pra-
covala Olga Erhartová jako právnička v meziná-
rodním daňovém odboru na Ministerstvu financí 
ČR, kde se zabývala přípravou a uzavíráním smluv 

o zamezení dvojího zdanění za Českou republiku. 
Později působila na Úřadu pro legislativu vlády ČR 
v odboru evropské integrace a harmonizace práva 
ČR s právem EU a byla členkou týmu, který koor-
dinoval legislativní práce na harmonizaci českého 
práva s evropským právem. V letech 1998-2001 
pracovala v pražské advokátní kanceláři FIALA, 
PROFOUS, MAISNER & spol., kde se specializova-
la na poskytování služeb zejména v oblasti práva 
obchodních společností, smluvního práva a pra-
covního práva.

V roce 2001 založila Olga Erhartová vlastní ad-
vokátní kancelář se zaměřením na obchodní prá-
vo, mediální právo, reklamu a ochranné známky. 
Mezi její klienty patří mimo jiné významné medi-
ální zastupitelství, provozovatelé řady komerčních 
rozhlasových stanic a reklamní agentury.

Olga Erhartová získala právnické vzdělání na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1994); ob-
chodní právo studovala rovněž na College of Law, 
University of London.

Publikuje v odborných právnických časopisech 
(Právní rádce, Bulletin advokacie).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Před založením advokátní kanceláře ERHARTOVÁ 
VÍTEK & PARTNERS působil více než osm let v jed-
né z největších českých advokátních kanceláří.

Specializuje se především na právo obchodních 
společností, cenných papírů a veřejných zakázek.

V minulosti byl členem Komise pro občanské prá-
vo Legislativní rady vlády České republiky a čle-
nem Rozkladové komise ministra životního pro-
středí. V současné době je rozhodcem Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky. Dále je členem 
Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. 
Aktivně se podílí na legislativní činnosti, a to pří-
pravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní 
správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotli-
vé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Věnuje se 
i přednáškové činnosti, zejména pro orgány státní 
správy a samosprávy.
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Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na 
Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukonče-
ní studia působí jako odborný asistent na tamější 
katedře obchodního práva. V roce 2008 obhájil 
rigorózní práci z oboru obchodní právo a v roce 
2012 disertační práci v doktorském studijním 
programu Teoretické právní vědy ve shodném 
studijním oboru. Od roku 2002 do roku 2004 ex-
terně přednášel na Fakultě humanitních studií UK 
v Praze.

Je autorem monografií Odpovědnost statutárních 
orgánů obchodních společností Praha – Wolters 
Kluwer ČR, a.s. a Neplatnost usnesení valné hro-
mady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. Spolu-
autorsky se podílel na publikacích Právo cenných 
papírů. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014, Občan-
ský zákoník I. Obecná část (§ 1 -654). Komentář. 
1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, MERITUM Ob-
chodní právo, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., Kurs 
obchodního práva. 1 – 4 díl, C.H. Beck, Praha, (Díl 
druhý – Právnické osoby, Díl třetí – Obchodní zá-
vazky a Díl čtvrtý – Cenné papíry); Obchodní zá-
koník – poznámkové vydání, Linde, Praha; Das ts-
chechische Privat und Wirtschaftsrecht unter dem 
Einfluss des europäischen Fechte, LIT Verlag Ber-
lin-Hamburg-Münster a Sbírka příkladů z obchod-
ního práva, C.H. Beck. Publikuje hlavně v časopisu 
Právník a v letech 2000 až 2002 vedl pravidelnou 
přílohu „Legislativa do kapsy“ ekonomického tý-
deníku Profit. •

Mgr. Ondřej Dlouhý
V roce 2006 ukončil studia na právnické fakultě 
Univerzity Karlovy. Ondřej Dlouhý je společní-
kem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & 
PARTNERS a vedoucím advokátem zodpovědným 
zejména za provozní řízení kanceláře a dále za 
pobočku kanceláře v nejrychleji rostoucím městě 
České republiky Milovicích. Dlouhodobě se speci-
alizuje na právo informačních technologií, nemo-
vitostí a developmentu, závazkové právo, rodinné 
právo a podporu start-upů. �

Advokátní kancelář  
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
Šafaříkova 201/17

120 00 Praha 2 

Tel.: +420 224 409 920

e-mail: vitek@akev.cz 

URL: www.akev.cz 

Pobočka

ČSA 123

289 23 Milovice

URL: ak-dlouhy.cz

E
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F

FELIX A SPOL.  
advokátní kancelář, s.r.o. 

F ELIX A SPOL. je advokátní kancelář s více než 
dvacetiletou tradicí, s podrobnou znalostí čes-

kého právního prostředí a s mezinárodním dosa-
hem. Tým kanceláře tvoří v současnosti 25 práv-
níků pokrývajících téměř všechny oblasti českého 
právního systému.

Kancelář poskytuje komplexní právní služby nej-
vyšší kvality za kompetitivních podmínek zejmé-

na v oblastech občanského a obchodního práva, 
soutěžního práva, při sjednávání obchodních 
transakcí i řešení obchodních sporů, při přípravě 
a realizaci fúzí, akvizic a restrukturalizací, dále 
v oblastech bankovního a finančního práva, po-
jištění, správního práva, pracovního práva a prá-
va zaměstnanosti, práva sociálního zabezpečení, 
zdravotnického práva, nemovitostí a projektového 
financování, daňového práva, práva informačních 
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technologií a ochrany osobních údajů, práva du-
ševního vlastnictví a práv z přepravy; zastupujeme 
v jednání před orgány veřejné moci, při projedná-
vání sporů před soudy i v rozhodčím řízení, posky-
tuje obhajobu ve věcech trestních.

FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o. se umís-
tila v soutěži Právnická firma roku mezi doporučo-
vanými advokátními kancelářemi – v oblasti pra-
covního práva (2012) a v oblasti trestního práva 
(2013 a 2014).

FELIX A SPOL. spolupracuje s mnoha odborníky 
ze sfér ekonomického, finančního a daňového po-
radenství, auditorskými a poradenskými firmami. 
Má vytvořeny kontakty s renomovanými zahranič-
ními právními a auditorskými firmami.

Občanské právo, ochrana 
duševního vlastnictví a ochrana 
osobních údajů
Široká nabídka služeb v oboru občanského prá-
va je samozřejmostí včetně právního poradenství 
v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. 
Právní služby poskytuje kancelář zejména v oblas-
tech ochrany duševního vlastnictví, ochrany osob-
nosti, ochrany osobních údajů, právních vztahů 
k nemovitostem a k bytům, práva vlastnického, 
zástavního, služebností, nájmu a podnájmu, práv 
a povinností spojených s členstvím v bytovém 
družstvu, ochrany spotřebitele, odpovědnosti za 
škodu na majetku či zdraví, zdravotnického práva, 
bezdůvodného obohacení, správy majetku a ma-
jetkového vypořádání, dědění, rodinného práva 
a majetkových vztahů mezi manžely.

Obchodní právo, právo 
společností, právo soutěžní, fúze 
a akvizice
Kancelář poskytuje úplnou škálu právních služeb 
v oboru obchodního práva, průběžné komplexní 
právní poradenství a správu korporátních záleži-
tostí pro stálé klienty, vyřizuje smluvní agendu, 
právní podporu při sjednávání smluv, zpracování 
a připomínkování smluvní dokumentace, posuzo-
vání právních rizik, právní analýzy, právní due 

diligence, sepis právních rozborů a stanovisek, 
zastoupení při jednání s obchodními partnery, ve-
řejnoprávními i jinými subjekty, vymáhání nároků 
a pohledávek z obchodních vztahů. Toto průběž-
né právní poradenství zajišťuje kancelář více než 
padesáti stálým klientům, z nichž podstatnou část 
tvoří pobočky zahraničních nebo nadnárodních 
společností.

Řešení obchodních sporů na národní i mezinárod-
ní úrovni patří k pravidelné náplni práce advo-
kátní kanceláře FELIX A SPOL. Provádí podrobné 
rozbory případů a vyhodnocuje možná rizika, při-
pravuje žaloby, opravné prostředky a jiná písemná 
podání, poskytuje právní zastoupení v řízení před 
soudy a jinými orgány v České republice i v zahra-
ničí. Nabízí též alternativní řešení sporů, koncilia-
ci a mediaci.

Pracovní právo
V oblasti pracovního práva a práva zaměstnanosti 
nabízí kancelář široký okruh služeb od řešení kaž-
dodenních problémů zaměstnavatelů i zaměstnan-
ců až po vedení sporů v pracovněprávní oblasti. 
Rady poskytuje v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, asistuje při změnách a ukončo-
vání pracovních poměrů, v otázkách zdravotního 
pojištění a sociálního zabezpečení, řeší vyslání 
zaměstnanců do zahraničí i zaměstnání cizinců 
v České republice.

Veřejné zakázky
FELIX A SPOL. nabízí právní podporu při zpraco-
vání nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná na 
veřejné zakázky i pro obchodní soutěže v soukro-
mém sektoru. Zadavatelům pomůže při sestavení 
podmínek výběrového řízení. V dosavadní praxi 
kancelář poskytovala právní poradenství klientům 
specializujícím se na stavebnictví, průzkum sledo-
vanosti, energetiku, dopravu či IT.

Bankovnictví a finance
Advokátní kancelář s náležitou odborností a vyso-
kým stupněm znalosti struktury a fungování ban-
kovního sektoru a interních procesů finančních 
domů zpracovává vzorovou smluvní dokumentaci 
či obchodní podmínky pro banku, stejně jako indi-
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viduální smlouvy pro konkrétní bankovní obcho-
dy. Má bohaté zkušenosti v oblasti projektového 
financování, syndikovaných úvěrů a jiných finanč-
ních operací, rovněž v oblasti cenných papírů.

Ve spolupráci s daňovými specialisty poskytuje 
FELIX A SPOL. právní poradenství v otázkách ná-
rodního i mezinárodního zdanění. 

Stavebnictví a nemovitosti
Právní podporu kancelář nabízí pro veškeré trans-
akce s nemovitostmi a ve stavebnictví, PPP projek-
ty, developerské projekty i jednotlivé akce, nákup, 
prodej a pronájem nemovitostí pro bydlení i pod-
nikání, a to včetně právního zajištění účasti ve ve-
řejných zakázkách a financování transakce. 

Klienty kanceláře jsou developerské a realitní spo-
lečnosti, stavební firmy i soukromé osoby. Posky-
tuje průběžnou komplexní právní podporu podni-
katelům podnikajícím v oblasti realit a dispozic 
s nimi včetně správy nemovitostí, oblasti develo-
perské a managementu staveb. 

Advokáti FELIX A SPOL. jsou si dobře vědomi spe-
cifik českého trhu s nemovitostmi, včetně privati-
zace, restitucí či vypořádání ekologických škod. 
Zpracují smluvní dokumentaci při výstavbě no-
vých objektů i rekonstrukcích stávajících staveb.

Obhajoba v trestních věcech 
a v přestupkovém řízení

Advokátní kancelář FELIX A SPOL. prostřednic-
tvím zkušených advokátů poskytuje právní služby 
v řízení trestním a přestupkovém. Specializuje se 
na obhajobu deliktů ekonomické povahy, přičemž 
kvalifikovanou právní pomoc poskytuje ve všech 
fázích trestního řízení. Nabízí rovněž komplexní 
právní služby v souvislosti s novým institutem, 
kterým je trestní odpovědnost právnických osob. 

Mezinárodní spolupráce
Jako aktivní člen mezinárodních sítí Legalink 
a INBLF s celosvětovou působností a asociace NLI 
zahrnující státy EU disponuje FELIX A SPOL. ad-
vokátní kancelář, s.r.o. účinným systémem mezi-

národních odborných kontaktů, který umožňuje 
poskytovat kvalitní a nákladově efektivní práv-
ní služby i v kauzách s mezinárodním prvkem. 
K běžné činnosti kanceláře patří výklad českého 
práva v kontextu práva Evropské unie a práce 
s dokumenty vydávanými evropskými institucemi, 
stejně tak jako jinými mezinárodními orgány. �

 

 

FELIX A SPOL.  
advokátní kancelář, s.r.o. 
U Nikolajky 833/5

150 00  Praha 5

Tel.: +420 251 081 111 

e-mail: akfelix@akf.cz 

URL: www.akf.cz
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Glatzová & Co., s.r.o. 

Naše pozice na trhu
Glatzová & Co. je přední advokátní kanceláří 
v České republice s tradicí již od roku 1994. 

Glatzová & Co. si získala vynikající pověst pro 
své detailní znalosti právního řádu, citlivý pří-
stup k obchodním zájmům klientů a pozitivní 
postoj k řešení právních problémů. Mnohaleté 
bohaté zkušenosti kanceláři umožňují poskyto-
vat právní služby v kvalitě splňující ty nejvyšší 
standardy.

Od roku 2008 působí Glatzová & Co. také na Slo-
vensku. Díky úzké spolupráci a propojení brati-
slavské pobočky s pražskou centrálou je Glatzová 
& Co. schopna zajistit svým klientům komfort jed-
né advokátní kanceláře jak pro Českou republiku, 
tak pro Slovensko a poskytovat jim koordinované 
právní služby stejné kvality v obou zemích.

Je držitelem významných 
ocenění: 

�	Právnická firma roku 2013 v oblasti Pracovní 
právo. 

�	Nejlepší advokátní kancelář roku 2013 a 2010 
v České republice podle hodnocení Who’s Who 
Legal (Czech Republic Law Firm of the Year 
2013 and 2010, Who’s Who Legal).

�	Nejlepší česká advokátní kancelář roku 2011 
a 2009 podle hodnocení Chambers Europe 
(Chambers Europe Award for Excellence 2011 
and 2009 for the Czech Republic);

Glatzová & Co. je doporučována nezávislými me-
zinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, 
které provádějí hodnocení trhu právních služeb, 
včetně Chambers Global, Chambers Europe, Eu-
ropean Legal 500 a IFLR1000 – International Fi-
nancial Law Review.

Glatzová & Co. poskytuje právní služby klientům 
ze všech odvětví obchodu a průmyslu, ve všech 
oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou 
činností.

Glatzová & Co. poskytuje právní služby v českém, 
slovenském, anglickém, německém, francouzském 
a ruském jazyce.

Naše mezinárodní spolupráce
Renomé Glatzová & Co. je v zahraničí velmi silné. 
Zejména významné zahraniční právnické firmy si 
nás často vybírají pro spolupráci na transakcích 
v ČR. Patří mezi ně především Slaughter and May, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Hengeler Muel-
ler, De Brauw Blackstone Westbroek, Kirkland & 
Ellis, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Skadden, 
Ashurst, Jones Day nebo Latham Watkins. Mno-
hé z nich jsou považovány za absolutní špičku ve 
svých zemích. Spolupráce s těmito firmami je vel-
mi intenzivní, představuje celkově zhruba třetinu 
našeho obratu a zahrnuje i stáže pro naše advoká-
ty, účast na jejich seminářích apod. 

Této spolupráce si velmi ceníme, neboť je pro 
nás nejlepším indikátorem kvality. Právnické 
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firmy mají vzhledem ke své znalosti oboru vyšší 
schopnost posoudit odbornost. Při výběru spolu-
pracujících kanceláří jsou velmi pečlivé, protože 
mnohdy přebírají zodpovědnost vůči klientovi 
za naše společné výstupy. Skutečnost, že řada 
z nich využívá služeb naší kanceláře prakticky 
exkluzivně, považujeme za důkaz naší špičkové 
kvality. 

Naše hodnoty / náš styl práce 
Glatzová & Co. si získala reputaci pro své hluboké 
znalosti právního řádu, citlivý přístup k obchodním 
otázkám a pozitivní postoj k řešení právních problé-
mů. Naše zásady a priority jsou následující: 

�	Nejvyšší profesní standard: Dokonalá znalost 
trhu a práva, schopnost důkladně porozumět ob-
chodním cílům klienta, bohaté zkušenosti a vy-
soké pracovní nasazení – to vše jsou nutné před-
poklady k tomu, abychom mohli našim klientům 
garantovat profesionální práci nejvyšší kvality. 
Nespokojíme se s průměrem. Naší ambicí je vy-
nikat nejen perfektní znalostí právního řádu, ale 
i uměním vidět veškeré právní problémy v ekono-
mickém kontextu, vystihnout jejich podstatu a ob-
ratně aplikovat právo na konkrétní situaci. 

�	Obchodní úsudek: Pro dobrou práci nestačí znát 
paragrafy, ale vidět je v kontextu klientova byz-
nysu a používat obchodní úsudek. Tato schopnost 
nám umožňuje skloubit právní a praktické posou-
zení a poskytovat užitečné rady. 

�	Efektivní řešení: Svou roli nespatřujeme jen 
v posuzování právních otázek. Hledáme řešení, 
které bude fungovat i v praxi, což předpokládá 
kreativitu a využití inovativních nápadů. Naše 
práce nespočívá ve schematické aplikaci a při-
způsobování vzorových dokumentů a stanovi-
sek. Nesklouzáváme do stereotypů a slepého 
opakování toho, co už bylo jednou realizováno. 
Každou situaci důkladně analyzujeme po právní 
stránce a klientům pak předkládáme už řešení 
šitá na míru, včetně výhod, nevýhod a doporu-
čení nejvhodnějšího postupu. Ve svých závěrech 
se vždy snažíme být co nejurčitější. Nebojíme se 
vyjádřit jasně, co považujeme za správné řešení 
a postavit se za něj. Neschováváme se za pohodl-
né alibistické fráze. 

�	Výběr a vedení spolupracovníků: Můžeme být 
jen tak dobří, jak dobré máme lidi. Proto klade-
me důraz na výběr, vedení i vzdělávání našich 
právníků. Profesní růst zajišťujeme systémem in-
terních i externích školení. Pravidelně vysíláme 
naše právníky na stáže do špičkových právnických 
firem v zahraničí, aby zde rozvíjeli své schopnosti 
pracovat a efektivně komunikovat v prostředí glo-
bálních transakcí. 

�	Osobní přístup: Za svou prací nevidíme jen pa-
ragrafy, ale především lidi. Respektujeme jejich 
odlišnosti a každému z našich klientů zaručujeme 
osobní přístup. Každý případ je pod odbornou su-
pervizí jednoho z partnerů, na kterého se klient 
může kdykoli obrátit. 

�	Komunikace a plnění termínů: Ne vše je otáz-
kou erudice, odbornosti a právních znalostí. Pro 
kvalitní poradenství je důležitá komunikace s kli-
entem a vcítění se do jeho situace. Dobře víme, 
v jakém stresu může být klient před důležitým 
rozhodnutím. Proto dbáme také na dodržování 
termínů a dosažitelnost. Nestačí jen najít řešení. 
Je třeba také umět ho sdělit klientovi včas a způ-
sobem, který je pro něj dobře srozumitelný a prak-
ticky využitelný.

�	Firemní kultura: Nejsme fabrika na právo, nemá-
me žádnou nadnárodní centrálu, která nám něco 
určuje nebo schvaluje. Vytváříme si svůj vlastní 
způsob, jak přistupovat k práci i k lidem. Naše fi-
remní kultura je založena především na vstřícnos-
ti, ochotě a zapálení pro práci. Problémy našich 
klientů bereme za své. Záleží nám na výsledku, na 
skutečném vyřešení věci. Součástí naší kultury je 
i etika, slušnost a dobré vztahy jak ke klientům, 
tak i dovnitř firmy. Netolerujeme aroganci, váží-
me si klientů i sebe navzájem. 

�	Získávání klientů: Nové klienty získáváme vý-
hradně etickým způsobem a své postavení na trhu 
podporujeme důstojnými formami marketingu 
(odborné články, rozhovory, přednášky, konferen-
ce). Nepraktikujeme agresivní hon za novými kli-
enty, nepracujeme pro klienty se špatnou reputací.

�	Účtování honorářů: Na rozdíl od většiny našich 
konkurentů neodměňujeme naše právníky v závis-
losti na počtu naúčtovaných hodin či na získávání 



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   75

nových klientů. Odměňování podle počtu účtova-
ných hodin vede k tomu, že právníci sledují své 
vlastní cíle, místo aby poskytovali klientovi službu 
efektivně a poctivě vykazovali skutečně vynalože-
ný čas. Klademe důraz na to, aby práce probíhala 
nejen kvalitně, nýbrž i co nejefektivněji.

Naši lidé
Naši lidé pravidelně publikují odborné články 
v českých ekonomických médiích. Starší partneři 
jsou uznávanými osobnostmi a zastávají význam-
né funkce:

�	Vladimíra Glatzová (partner) je dlouhodobě 
hodnocena jako 3. nejvýznamnější žena českého 
byznysu (deník Hospodářské noviny). Je členkou 
představenstva České advokátní komory, kam 
byla nominována předními českými advokátními 
kancelářemi, aby zastupovala jejich společné zá-
jmy. Dále zastupuje ČR v Evropském fóru Meziná-
rodního sdružení advokátů (IBA). Chambers Glo-
bal ji řadí do kategorie nejlepších pěti advokátů 
v oblasti M&A v České republice.

�	Dana Schweigelová (partner) je předními zahra-
ničními ratingovými publikacemi hodnocena jako 
přední advokátka v oblasti bankovnictví a financí. 
Od roku 2010 je členkou Rozkladové komise ČNB 
a od roku 2011 je také rozhodcem u burzovního 
rozhodčího soudu.

�	Jiří Sixta (partner) Podle Legal 500 patří k nej-
lepším doporučovaným právníkům v oblasti 
M&A. Pověřený řízením slovenské pobočky, stejně 
jako managementem české kanceláře. 

�	Martin Dančišin (partner) IFLR 1000 jej řadí do 
kategorie vedoucích advokátů v oblasti restruktu-
ralizace a insolvence. Je rozhodcem Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární ko-
moře ČR. 

�	Jindřich Král (partner) Podle Legal 500 patří 
k nejlepším doporučovaným právníkům v oblasti 
korporátního práva a M&A.

�	Petr Čech (counsel) je předním odborníkem na 
NOZ a ZOK a jako takový plní funkci garanta kva-
lity. Mimo práci pro klienty se věnuje především 

internímu vzdělávání advokátů Glatzová & Co. 
se zaměřením na obchodní společnosti, obchodní 
závazkové vztahy, nový občanský zákoník a nový 
zákon o obchodních korporacích. Kromě toho je 
činný na katedře obchodního práva Právnické fa-
kulty UK, věnuje se přednáškové činnosti a psaní 
odborných článků a publikací.

�	Marie Janšová (vedoucí advokátka) je jednou 
z nejuznávanějších expertů ČR v oblasti pracovní-
ho práva, vysoce hodnocena předními zahraniční-
mi ratingovými publikacemi. 

Naši klienti
Mezi naše další významné klienty patří například 
2K Czech, ArcelorMittal, B.Braun Avitum, BigBoard 
Praha, Bosch, Brano, Centropol, Citibank, Commer-
zbank, Comparex, ConocoPhillips, ČEZ, ČSOB Lea-
sing, Danone, Deutsche Bank, DiGi Trade, E. ON, 
Eaton Corporation, Evraz Vítkovice Steel, Evrop-
sko-ruská banka, Factoring KB, FCE Credit, FORD 
MOTOR COMPANY, Fuji, GDF, GES MEDIA ASSET, 
Goldman Sachs, Heidelberg Cement, Henkel, Hoch-
tief, Hypoteční banka, IAC Group, ING, Internet 
Mall, itteligence, KBC, KCR, KKCG, Klement, Ko-
merční banka, Korean Air, LIDL, Mazda, Morgan 
Stanley, MVV Energie, Netretail Holding BV, New 
World Resources, Ondeo, OKDC mont, PENTA, PPF, 
Pražská teplárenská, Raiffeisenbank, RPG Industries, 
RWE, sanofi-aventis, Sberbank CZ, Siemens, Simply 
You, SISU Capital Funds, Sita, Skanska CZ, Sodexo 
ČR, Strabag, Suez, TAJMAC –ZPS, Tesco, Thomas 
Cook, Tchibo, T-Mobile Czech, Travelex, UniCredit 
Bank CZ, VB Real Estate Leasing, Visa Europe, Volks-
bank, Volvo, Volksbank, Warburg Pincus, Wood&-
Co., Western Union International Bank, WPB capital 
nebo Y-Soft Corporation. �

Glatzová & Co., s.r.o. 
Betlémský palác

Husova 5

110 00  Praha 1

Tel.: +420 224 401 440

Fax: +420 224 248 701

e-mail: office@glatzova.com

URL: www.glatzova.com
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LEV VE SVPRÁVA
Advokátní kancelář pracuje na těchto principech:

• vysoká odbornost
• profesní zdatnost
• rychlé, přesné a pružné řešení problémů klienta
• respekt k zákonům
• respekt ke klientům

Praha
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
Tel.: 225 000 400
E-mail: recepcepha@hjf.cz

Hradec Králové 
Resslova 1253/17a, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 534 081
E-mail: recepcehk@hjf.cz 

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., je tradiční česká advokátní kancelář  s více než 
dvacetiletou historií, poskytující právní služby velkým obchodním společnostem, holdingovým uskupením, orgánům 
státní správy a územně samosprávným celkům. Po dobu své existence si vybudovala pevné místo na českém trhu. 
Advokátní kancelář má pracoviště v Praze a Hradci Králové, přičemž na poskytování právních služeb a provozu 
advokátní kanceláře se podílí v současné době okolo 55 pracovníků. 

Právní služby jsou nabízeny především na území České republiky, zemích EU a v případě potřeby lze zajistit poskytnutí 
právní služby i jinde v zahraničí. K tomu slouží aktivní členství kanceláře v nadnárodním sdružení ABL (Alliance 
of  Business Lawyers). Právní služby poskytované advokátní kanceláří nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti 
práva nebo na určitou problematiku, ale jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného. Profesní 
tým advokátní kanceláře tvoří významní odborníci, kteří pravidelně publikují v odborných časopisech a působí jako 
zkušení a aktivní členové v orgánech předních institucí a věnují se  přednáškové činnosti, zvláště pro odbornou 
veřejnost.

LEV VE SVĚTĚ PRÁVA
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Advokátní kancelář  
Hartmann, Jelínek, Fráňa  
a partneři, s.r.o.

Lev ve světě práva

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. byla založena v roce 1990 jako 
volné sdružení advokátů. Od svého založení si tato 
kancelář vybudovala pevné místo na českém trhu. 
Advokátní kancelář má pracoviště v Praze a Hrad-
ci Králové, přičemž na poskytování právních slu-
žeb a provozu advokátní kanceláře se podílí v sou-
časné době okolo 40 pracovníků. Z tohoto počtu 
odborný tým advokátní kanceláře tvoří spolu se 
4 partnery dalších 20 advokátů a advokátních 
koncipientů. Profesní tým advokátní kanceláře 
tvoří významní odborníci, kteří pravidelně publi-
kují v odborných časopisech a působí jako zkuše-
ní a aktivní členové v orgánech předních institucí 
a věnují se přednáškové činnosti, zvláště pro od-
bornou veřejnost.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. je tradiční česká kancelář poskytu-
jící kvalitní, prakticky orientovanou právní službu 
významným klientům v soukromé i veřejné sféře. 
Během dvou desetiletí své existence shromáždi-
la know-how, které je svým rozsahem i kvalitou 
v českém prostředí unikátní. Mezi klienty kance-
láře se řadí významné instituce jak z hlediska re-
gionálního, tak z hlediska celorepublikového vý-
znamu jako jsou ministerstva, bankovní instituce, 
společnosti, které provozují televizní vysílání apod.

Advokátní kancelář se specializuje především na 
trestní, mediální, sportovní, ústavní právo, ob-
chodní právo - fúze/akvizice, transformace a re-
organizace, zdravotní právo, správní právo, daňo-
vé právo, dále na soudní agendu včetně arbitráží. 
Nedílnou součástí kanceláře je rovněž insolvenční 
tým, vedený insolvenčním správcem, JUDr. Janem 
Malým, který si v roce 2013 prohloubil kvalifikaci 
a složil zkoušky insolvečního správce se zvláštním 
povolením. Logickým vyústěním dlouhodobé his-
torie a tradice v poskytování právních služeb v ob-
lasti insolvence, bylo založení dceřiné společnosti 
advokátní kanceláře, společnosti s ručením ome-
zeným HJF Insolvenční. Tato společnost je jedním 
ze zakládajících společníků VPI CZ, v.o.s. - Vše Pro 
Insolvenci. Tato společnost je nově vzniklá veřejná 
obchodní společnost, která se specializuje na po-
skytování služeb v oblasti insolvence. Specifická 
specializace insolvenčního správce se zvláštním 
povolením, pak přímo předurčuje naši společnost 
pro výkon ve velkých a zvláště složitých insol-
venčních řízeních.

Rovněž v oblasti ústavního práva, zejména zastu-
pování před Ústavním soudem, zpracování a podá-
ní ústavních stížností má kancelář velké procento 
úspěšnosti. Kancelář rovněž zaznamenala úspěchy 
v obhajobách v rozsáhlých trestních věcech s celo-
republikovými přesahy. V roce 2012 se advokát-
ní kancelář stala jednou z velmi doporučovaných 
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Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., je tradiční česká advokátní kancelář  s více než 
dvacetiletou historií, poskytující právní služby velkým obchodním společnostem, holdingovým uskupením, orgánům 
státní správy a územně samosprávným celkům. Po dobu své existence si vybudovala pevné místo na českém trhu. 
Advokátní kancelář má pracoviště v Praze a Hradci Králové, přičemž na poskytování právních služeb a provozu 
advokátní kanceláře se podílí v současné době okolo 55 pracovníků. 

Právní služby jsou nabízeny především na území České republiky, zemích EU a v případě potřeby lze zajistit poskytnutí 
právní služby i jinde v zahraničí. K tomu slouží aktivní členství kanceláře v nadnárodním sdružení ABL (Alliance 
of  Business Lawyers). Právní služby poskytované advokátní kanceláří nejsou zaměřeny pouze na některé oblasti 
práva nebo na určitou problematiku, ale jsou poskytovány v celém spektru práva soukromého i veřejného. Profesní 
tým advokátní kanceláře tvoří významní odborníci, kteří pravidelně publikují v odborných časopisech a působí jako 
zkušení a aktivní členové v orgánech předních institucí a věnují se  přednáškové činnosti, zvláště pro odbornou 
veřejnost.
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kanceláří v oblasti trestního práva. V roce 2013 
a v roce 2014 se kancelář stala doporučovanou 
kanceláří v oblasti trestního práva. 

Velice důležitou profesní odborností, kterou dis-
ponují zástupci naší advokátní kanceláře v oblasti 
správního práva, je schopnost erudovaně uplat-
ňovat práva klientů v rámci správního soudnic-
tví, tedy v rámci žalob proti rozhodnutím orgánů 
veřejné správy. Advokátní kancelář se v tomto 
ohledu věnuje obraně klientů proti rozhodnutím 
příslušných orgánů především v oblasti daňové 
či oblasti jiných povinných odvodů. V roce 2013 
JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., advokát naší kan-
celáře, obsadil 2. místo v prestižní soutěži Právník 
roku, kategorie Talent roku, s prací na téma: Není 
daně bez zákona?

Právní služby jsou nabízeny především na území 
České republiky, zemích EU a v případě potřeby 
lze zajistit poskytnutí právní služby i jinde v za-
hraničí. K tomu slouží aktivní členství kanceláře 
v nadnárodním sdružení ABL (Alliance of Business 
Lawyers). Aby kancelář byla schopna zaručit pro 
své klienty co nejkvalitnější právní servis, spolu-
pracuje s dalšími externími odborníky, zejména se 
specializovanými advokáty, auditory, daňovými 
poradci, soudními znalci, tlumočníky a notáři. Zá-
roveň je kancelář členem Czech Service Internati-
onal (CSI), aliancí předních českých soukromých 
společností v oblasti služeb. Toto členství pomáhá 
zprostředkovat klientům služby v oblasti: fúzí/ak-
vizic, pojištění, marketingu a daňové oblasti. Tím-
to Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. vytváří sít komplexních služeb 
pro své klienty. Advokátní kancelář je zároveň, 
prostřednictvím svých zástupců, aktivním členem 
několika významných institucí a jejich odborných 
sekcí. Rádi bychom Vás upozornili alespoň na 
některé z nich. JUDr. Pavel Fráňa je rozhodcem 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Čes-
ké republiky a Agrární komoře České republiky. 
Zároveň se JUDr. Pavel Fráňa aktivně věnuje me-
diaci a je rovněž jedním ze zapsaných mediátorů 
v rejstříku Ministerstva spravedlnosti. JUDr. Jiří 
Hartmann je členem kárné komise České advokát-
ní komory, JUDr. Milan Jelínek je členem komise 
České advokátní komory pro výchovu a vzdělává-
ní a zároveň je regionálním zástupcem Východo-
českého kraje ČAK.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. je špičková česká kancelář po-
skytující kvalitní, prakticky orientovanou právní 
službu významným klientům v soukromé i veřej-
né sféře, v České republice i v zahraničí. Zároveň 
je advokátní kancelář uznávána a oceňována od-
bornou veřejností, známa mezi laickou veřejností 
a kladně vnímána advokátním stavem.

Náš tým
JUDr. Jiří Hartmann, advokát
JUDr. Jiří Hartmann je absolventem 
Právnické fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze, kde v roce 1987 získal 
titul doktora práv. Absolvoval stáž 
ve Velké Británii, Spojených státech 

amerických a v Austrálii. Od počátku své kariéry 
se věnuje advokacii a jeho praxe se zamě-řuje na 
obchodní právo, fúze a akvizice, finanční a ban-
kovní právo, investiční právo a likvidace. JUDr. 
Jiří Hartmann je zakládajícím členem sdružení 
advokátů založeného v roce 1990, které v krátké 
době po svém vzniku zaujalo rozsahem poskyto-
vaných právních služeb významné místo v České 
republice a v současné době odborností, růstem 
počtu advokátů a dalších právních odborníků 
patří dnes na trhu advokátních služeb na přední 
místo na českém i zahraničním trhu. K dnešnímu 
dni tak má za sebou více než 25 let advokátní pra-
xe. JUDr. Jiří Hartmann je dále členem Odvolací 
kárné komise České advokátní komory, Sekce pro 
advokátní tarif České advokátní komory, prezi-
dentem Czech Service International a dále působí 
v řadě představenstev a dozorčích rad akciových 
společností.

JUDr. Milan Jelínek, advokát
JUDr. Milan Jelínek absolvoval 
Právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze a svou profesní ka-
riéru zahájil jako justiční čekatel 
u Krajského soudu v Hradci Králo-

vé v listopadu r. 1974. V prosinci r. 1975 se stal 
advokátním koncipientem a bez přerušení půso-
bí v advokacii jako advokát do současné doby. 
Zaměřoval se především na obhajobu v trestním 
řízení a na občanské právo a specializoval se na 
práva k nehmotným statkům, především ochran-
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ným známkám, průmyslovému designu apod. Po 
roce 1990 se jeho specializace rozšířila i o právo 
obchodní a autorské. Je aktivním členem České 
advokátní komory, pracoval a pracuje v jejích po-
radních orgánech, především v komisi výchovy 
a je členem výboru regionálních zástupců a regi-
onálním představitelem České advokátní komory 
pro Východočeský region. Zároveň je JUDr. Milan 
Jelínkem rozhodcem. Ovládá aktivně ang-lický ja-
zyk, pasivně ruský jazyk.

JUDr. Pavel Fráňa, advokát
JUDr. Pavel Fráňa je absolventem 
Právnické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze a je jedním z partnerů 
Advokátní kanceláře Hartmann, Je-
línek, Fráňa a partneři, s.r.o. V této 

advokátní kanceláři působí již od roku 1996 a ve 
své praxi se zaměřuje na obchodní právo, finanč-
ní právo, právo cenných papírů, mediální právo 
a mezinárodní právo. V průběhu své praxe mimo 
jiné poskytoval právní služby při akvizici a reorga-
nizaci dvou největších privátních televizí v České 
republice, zastupoval řadu významných klientů 
ve sporech u soudů obecných, rozhodčích i u Me-
zinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní ob-
chodní komory ve Francii (International Chamber 
of Commerce - ICC). Od roku 2004 je JUDr. Pavel 
Fráňa aktivním rozhodcem Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. 
Získal ocenění „Best Lawyer of the Year 2009“ 
v oblasti procesního práva, rozhodčího řízení 
a mediace. JUDr. Pavel Fráňa je rovněž zapsaným 
mediátorem v rejstříku Ministerstva spravedlnosti. 
Hovoří plynně anglicky a italsky.

JUDr. Jan Malý, advokát
JUDr. Jan Malý je absolventem 
Právnické fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze, kde získal magisterský 
titul v roce 2000 a titul doktora 
práv v roce 2003. Od samého po-

čátku své kariéry se věnuje advokacii, přičemž se 
jeho praxe zaměřovala a zaměřuje především na 
oblast trestního práva a obchodně- -závazkových 
vztahů. V roce 2013 složil zkoušky pro insolvenč-
ního správce se zvláštním povolením. Zároveň je 
JUDr. Jan Malý ohlášeným společníkem společ-

nosti VPI CZ v.o.s. - Vše Pro Insolvenci. Od roku 
2013 se stal JUDr. Jan Malý partnerem advokátní 
kanceláře. �
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Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.  
je jednou z velmi doporučovaných kanceláří v oblasti trestního práva.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.  
je jednou z doporučovaných kanceláří v oblasti trestního práva.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.  
je jednou z doporučovaných kanceláří v oblasti trestního práva.
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Havel, Holásek & Partners s.r.o., 
advokátní kancelář

Právní tým
Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, 
Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 180 

právníků (25 partnerů a více než 100 advokátů), 
několika desítek studentů právnických fakult, 
a celkem tedy s více než 500 spolupracovníky, 
včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní 

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

PRAHA  |  BRNO  |  OSTRAVA  |  BRATISLAVA

www.havelholasek.cz Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerství
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agentury Cash Collectors, největší česko-slovensk-
ou právnickou firmou. Za 14 let své existence se 
Havel, Holásek & Partners zároveň stala největší 
nezávislou advokátní kanceláří ve střední Evropě.

Většina partnerů a podstatná část seniorních 
právníků získala zkušenosti z praxe u nejlepších 
mezinárodních kanceláří, jako např. Linklaters, 
Freshfields, Allen & Overy, Clifford Chance, Hogan 
Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), 
DLA Piper, Weil, White & Case, Baker & McKenzie, 
Squire Patton Boggs, Gleiss Lutz, Noerr, Schöen-
herr, Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel, anebo 
u nejúspěšnějších česko-slovenských právnických-
firem a ve vedoucích pozicích ve veřejné správě, 
včetně významných ministerstev, soutěžního úřa-
du a centrální banky.

Právníci kanceláře se mimo práci pro klien-
ty kanceláře např. aktivně podílejí na přípravě 
právních předpisů, zejména v oblasti obchodního 
práva a finančních služeb, a pracují v rámci pro-
fesních organizací v oblasti kapitálového trhu 
(Asociace pro kapitálový trh), rozvojového kapitá-
lu (Česká asociace rozvojového kapitálu CVCA) 
a dalších asociacích a sdruženích v oblasti veřejných 
zakázek, investic do nemovitostí nebo telekomunik-
ací. Vybraní odborníci jsou autory řady odborných 
publikací, přednášejí na konferen cích, působí jako 
lektoři v rámci profesního vzdělávání a někteří se 
podílí i na vypracování komentářové literatury 
k rekodifikaci občanského práva. Členové všech po-
radenských skupin kanceláře pravidelně publikují 
v odborných i populárních periodikách a pořádají 
odborné semináře.

Slovenská kancelář 
Bratislavská kancelář je hlavním kontaktním 
místem nejen pro klienty ze Slovenska, ale i pro 
české a zahraniční klienty podnikající ve Slovenské 
republice. Kancelář svým klientům dlouhodobě 
poskytuje komplexní právní poradenství ve všech 
standardních právních oblastech souvisejících 
s jejich podnikatelskou činností. V současné době 
slovenský právní tým tvoří cca 25 právníků, což 
z něj činí jednu ze tří největších advokátních 
kanceláří ve Slovenské republice, a poskytuje služ-
by přibližně 150 stálým klientům.

Oblasti specializace
Právníci advokátní kanceláře Havel, Holásek & 
Partners si uvědomují, že poskytování právních 
služeb vysoké úrovně vyžaduje nejen podrobnou 
znalost právních předpisů a jejich aplikace, ale 
i širší vědomosti o příslušném podnikatelském 
odvětví jejich klientů. 

Proto jsme vytvořili systém řízení právní kanceláře 
nejen dle právních specializací, ale i podnika-
telských oborů. Toto organizační uspořádání 
směřuje k maximálně efektivnímu poskytování 
právních služeb, kdy komplexní projekty jsou 
řízeny seniorními právníky se širokými prak-
tickými zkušenostmi za podpory specialistů na 
příslušné právní obory.

Právníci kanceláře mají rozsáhlé zkušenos-
ti zejména v následujících oblastech: právo ob-
chodních společností / fúze, akvizice a prodej 
podniků a obchodních společností / corpo-
rate governance a daňové poradenství; nemo-
vitosti a stavebnictví, právo životního pros-
tředí; bankovnictví, pojišťovnictví, finance  
a kapitálový trh; zastupování v soudních, správních 
a rozhodčích řízeních; veřejný sektor – regulace, 
veřejné zakázky a PPP; duševní vlastnictví / infor-
mační technologie / elektronické komunikace / 
ochrana osobních údajů / média; insolvence a re-
organizace; ochrana hospodářské soutěže, veřejná 
podpora, právo EU; pracovní právo; právo sociál-
ního zabezpečení; „private clients“; reklamní prá-
vo, ochrana spotřebitele, nekalá soutěž; compliance 
a investigace; export a zahraniční investice.

Podnikatelské obory
Právníci kanceláře získali významné zkušenosti 
v následujících podnikatelských oborech a dále se 
na tyto obory zaměřují: nemovitosti a stavebnic-
tví, včetně návazných dodavatelů; bankovnictví 
a ostatní finanční služby (včetně leasingu a fak-
toringu); energetika, utility, těžba surovin, život-
ní prostředí a odpadové hospodářství; automobi-
lový průmysl; hutnictví, strojírenství, chemický 
průmysl a zpracování ropy; pošta, telekomunikace  
a informační technologie; doprava a logistika; veře-
jný sektor a regulace; spotřební zboží/FMCG (včet-
ně provozovatelů řetězců); potravinářský průmysl 
(včetně tabákového průmyslu), zemědělství a le-
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snictví; farmacie a zdravotnictví (včetně sociální 
péče); zbrojní průmysl; média a mediální služby; 
„professional services“; pojišťovnictví a penzijní 
fondy; hotelnictví a cestovní ruch; školství, kultu-
ra (věda a výzkum); sportovní právo; loterie a hry; 
ostatní služby a výroba (např. elektrotechnika  
a elektronika, gumárenský a plastikářský průmysl, 
sklo a keramika, textilní, oděvní, kožedělný 
a polygrafický průmysl, výroba papíru a celulózy, 
dřevozpracující průmysl, výroba stavebních hmot, 
bezpečnostní služby).

Nadstandardní jazykové vybavení
Právní služby poskytujeme v českém, slovenském, 
anglickém, německém, francouzském, italském, 
španělském, portugalském, ruském, polském, 
maďarském a ukrajinském jazyce.

Naši klienti
Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní 
společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, 
včetně strategických státních podniků a orgánů veře-
jné správy, ale i střední podniky, individuální pod-
nikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 70 z 500 
největších světových společností podle publikace 
Fortune 500 a více než 40 společností zařazených do 
žebříčku největších českých firem Czech Top 100 a 7 
společností z Czech Top 10. Kancelář má v současné 
době více než 1000 klientů.

Vybraná získaná ocenění
Kancelář je podle historických výsledků všech 
ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku po-
dle celkového počtu nominací a titulů nejúspěšně-
jší advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení 
v České republice. 

Kancelář získala prestižní ocenění Who’s Who Le-
gal Award jako nejlepší právnická firma roku 2011, 
2012, 2014 a  2015 v České republice. V letech 
2009 - 2012 v celkovém hodnocení publikace Prac-
tical Law Company za všechny hodnocené právní 
obory získala kancelář 1. místo mezi domácími ad-
vokátními kancelářemi. Kancelář dále získala v le-
tech 2010, 2013 a 2015 ocenění ILO Client Choice 
Awards udělované mezinárodní ratingovou agentur-
ou International Law Office (ILO), čímž se stala klien-

ty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České 
republice.

Dle mezinárodních ratingových agentur Thomson 
Reuters a Mergermarket je kancelář na prvním místě 
v České republice podle celkového počtu realizova-
ných transakcí v oblasti fúzí a akvizic za posledních 
pět let (2009–2013). Agentura DealWatch ve své stu-
dii v letech 2009 až 2012 zařadila kancelář na první 
místo podle počtu realizovaných transakcí v České 
republice a v roce 2009 i 2010 také ve Slovenské 
republice a v rámci celé střední a východní Evropy. 

Právníci kanceláře jsou v oblastech své specializace 
pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučo-
vanými odborníky v zásadě všemi renomovanými 
mezinárodními ratingovými publikacemi, jako jsou 
PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers 
Global Guide, Chambers Europe Guide, European 
Legal Experts, IFLR 1000 či Global Law Experts. Tyto 
publikace uvádějí advokátní kancelář Havel, Holásek 
& Partners jako jednu z nejlepších právnických 
firem v České republice pro oblasti fúzí a akvizic, 
obchodního práva a práva obchodních společností, 
bankovního a finančního práva, kapitálových trhů, 
restrukturalizací a insolvenčního práva, stavebního 
práva, práva nemovitostí, práva životního prostředí, 
energetiky, pracovního práva a řešení sporů. Part-
neři kanceláře jsou rovněž doporučováni jako přední 
odborníci v oblastech své specializace. 

Naše vize
Naší vizí je „být vedoucí česko-slovenskou práv-
nickou firmou trvale poskytující služby odpoví-
dající nejvyšším mezinárodním standardům práv-
nické profese“. Naším cílem je v souladu s tímto 
přístupem k poskytování právních služeb dále 
posilovat nadstandardní vztahy s klienty a ob-
chodními partnery kanceláře, které jim umožní 
maximalizovat efekt našich právních služeb pro 
jejich podnikatelské či jiné záměry. Usilujeme  
o vytvoření skutečného, oboustranně výhodného 
obchodního partnerství s klienty.

Náš přístup
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je 
komerčně orientovaná právnická firma s aktivním 
přístupem a vysoce flexibilním týmem právníků, 
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pro kterou jsou péče o klienta a časová flexibilita 
nejvyššími prioritami. Usilujeme o poskytování vy-
soce hodnotných služeb stoprocentně splňujících či 
překračujících očekávání klientů a o budování dlou-
hodobých vztahů s klienty a obchodními partnery. 

Právníci kanceláře jsou klienty vyhledáváni z dů-
vodu poskytování komplexních právních slu-
žeb, schopnosti strategického uvažování, vysoké 
úrovně pracovního nasazení, schopnosti úspěšné-
ho uzavření transakcí a prosazení zájmů klienta 
v podnikatelské praxi.

Mezinárodní standardy 
Kancelář nabízí mezinárodní standard kvality 
poskytovaných služeb, flexibilní, kreativní a ob-
chodně orientovaný přístup k řešení problémů 
klientů při důsledném dodržování tradičních zásad 
výkonu advokátní praxe (předcházení konfliktu 
zájmů, zachování důvěrnosti informací klienta 
atd.).

Mezinárodní spolupráce
Kancelář má nejkomplexnější mezinárodní podporu 
dostupnou pro české a slovenské advokátní kance-
láře. Je součástí tří z deseti nejprestižněj ších mezi-
národních právnických sítí: World Law Group, State 
Capital Group a Interlaw, které sdružují celkově více 
než 250 předních světových právnických firem po 
celém světě. Naši klienti tak mají přístup k meziná-
rodním i lokálním znalostem a odbornosti prostřed-
nictvím více než 30 tisíc právníků v přibližně 160 ze-
mích světa. 

Přehled vybraných 
nejvýznamnějších transakcí, 
které kancelář realizovala za 
posledních 12 měsíců
�	Právní poradenství největšímu britskému pro-

vozovateli kin, společnosti cineworld group  
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 
poskytovala právní poradenství největšímu brit-
skému provozovateli kin, společnosti Cineworld 
Group, při mezinárodní akvizici jejího rivala, 
společnosti Cinema City International (kótova-
né na varšavské burze). Společnost Cineworld se 

tak díky akvizici společnosti Cinema City Inter-
national, jakožto největšího provozovatele kin 
ve střední a východní Evropě a také v Izraeli, 
stala druhým největším provozovatelem sítí kin 
v Evropě. Advokátní kancelář Havel, Holásek & 
Partners ve spolupráci s renomovanou meziná-
rodní advokátní kanceláří Slaughter and May 
zajištovala v rámci této globální transakce pora-
denství jak v Čechách, tak na Slovensku. Hodno-
ta transakce je 503 miliónů liber.

�	Poradenství při prodeji majetku největšího 
světového výrobce stavebních a důlních strojů 
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 
poskytovala právní poradenství při prodeji čás-
ti podniku skupiny Caterpillar Global Mining 
v Německu a v České republice související s vý-
robou, servisem a prodejem náhradních dílů 
k důlnímu zařízení společnosti Phoenix-Zeppe-
lin, vedoucí firmě na trhu stavebních a zemních 
strojů, manipulační techniky a energetických 
systémů v České republice.

�	Poradenství při jedné z nejvýznamnějších 
transakcí v těžebním sektoru v čr  
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 
poskytovala právní poradenství kupujícímu při 
jedné z nejvýznamnějších transakcí v těžeb-
ním sektoru v ČR. Kancelář poskytovala právní 
poradenství středoevropskému obchodníkovi 
s neželeznými kovy a pevnými palivy, která se 
stala stoprocentním akcionářem firmy OKK Kok-
sovny, předního evropského producenta koksu 
a největšího výrobce slévárenského koksu v Ev-
ropě. Celková hodnota transakce se pohybovala 
okolo částky 2,4 mld. Kč.

�	Poradenství při jedné z nejvýznamnějších 
transakcí ve strojírenském sektoru v čr  
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 
poskytovala právní poradenství prodávající-
mu při jedné z nejvýznamnějších transakcí ve 
strojírenském sektoru v ČR. Kancelář poskyto-
vala právní poradenství společnosti ČKD Group 
při akvizici prodeje 100% podílu firmy ČKD 
kompresory, předního výrobce průmyslových 
kompresorů pro oblasti těžby a přepravy ropy 
a zemního plynu, petrochemii, energetiky a oce-
lářství. Celková hodnota transakce se pohybova-
la okolo částky 1,1 mld. Kč.

�	Poradenství při jedné z nejvýznamnějších trans-
akcí v telekomunikačním a ict sektoru v čr 
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 
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poskytovala právní poradenství kupujícímu při 
jedné z nejvýznamnějších transakcí v telekomu-
nikačním a ICT sektoru v ČR. Kancelář poskyto-
vala právní poradenství společnosti T - Mobile 
Czech Republic, která se stala stoprocentním ak-
cionářem firmy T-Systems Czech Republic, jež 
byla dosud její sesterskou společností, přičemž 
obě společnosti nadále zůstaly součástí koncer-
nu Deutsche Telekom. Cílem této transakce byla 
harmonizace aktivit skupiny Deutsche Telekom 
na českém trhu, zejména pak zjednodušení pří-
stupu zákazníků ke komplexním ICT službám.

�	Soutěžněprávní poradenství společnosti slo-
vak telekom  
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners 
v roce 2013 poskytovala soutěžněprávní pora-
denství společnosti Slovak Telekom v souvislosti 
s nabytím kontroly nad společností Digi Slova-
kia, včetně zastupování před Protimonopolním 
úřadem Slovenské republiky. Jednalo se o vý-
znamný případ s dopadem na maloobchodní trh 
poskytování placené TV a poskytování široko-
pásmového přístupu k internetu koncovým uži-
vatelům, který byl slovenským soutěžním úřa-
dem schválen v první fázi navzdory námitkám 
některých konkurentů.

Pro bono
Charitativní činnost a pro bono aktivity jsou 
nedílnou součástí práce naší kanceláře a spole-
čenská odpovědnost je součástí naší firemní kul-
tury, našich hodnot i strategie. Jednáme eticky 
a transparentně, minimalizujeme dopady našeho 
podnikání na životní prostředí a využíváme na-
šich odborných dovedností k podpoře potřebným. 
V rámci naší podpory spolupracujeme s nezisko-
vými organizacemi, nadacemi i jednotlivci jak 
individuálně, tak ve spojení s  Nadací Havel, Ho-
lásek & Partners. Podporujeme dobročinné akti-
vity jak odbornou pomocí, tak formou finančních 
příspěvků a darů. 

Oblasti, ve kterých pomáháme: 
Pomáháme dětem a mladým lidem, a to nejen 
v obtížných životních situacích, snažíme se pomo-
ci i s jejich každodenními starostmi a problémy 
(např. Linka bezpečí, Člověk v tísni, Nadace naše 
dítě, Nadace Leontinka, Nadace dětský mozek). 

Pomáháme se zajištěním finanční, materiální, 
humanitární, právní, odborné, personální nebo 
vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně 
či ekonomicky znevýhodněným jedincům, přede-
vším seniorům (Nadace VIA, Nadace Taťány Ku-
chařové, Nadační fond Českého rozhlasu – Pomá-
hejte s námi). 

Podporujeme filantropii, dárcovství v České re-
publice a komunitní rozvoj (Nadace Via).

Podporujeme rozvoj všeobecné vzdělanosti, jakož 
i prohloubení odborných znalostí v oblasti politi-
ky, společenských věd i kultury (např. Nadace Pra-
gue Twenty, Česká manažerská asociace, Institut 
při VŠE, Fond dalšího vzdělávání).

Pomáháme představovat a prosazovat současné 
umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět. Podpo-
rujeme dobré jméno české kultury, vzdělávací a kul-
turní aktivity zaměřené na širokou veřejnost (Galerie 
DOX, Letní Shakesperovské slavnosti Ostrava). 

Podporujeme projekty v oblasti životního prostředí 
a projekty v oblasti inovačního podnikání (ENVI).

V oblasti právních služeb pro bono jistě sto-
jí za zmínku také naše podpora oblasti malého 
a středního podnikání, která je realizována pro-
střednictví spolupráce s Hospodářskou komorou 
ČR, Svazem průmyslu a dopravy, s Unií malých 
a středních podniků, ale i s CVCA (Českou aso-
ciací private equity a rizikového kapitálu). �  

Právnická firma roku 
v České republice 

(2011, 2012, 2014, 2015)

Nejúspěšnější kancelář  
podle počtu nominací  
a titulů všech sedmi  

ročníků soutěže

1. místo v celkovém počtu 
realizovaných fúzí a akvizic  

v České republice  
(2009–2013)

1. místo mezi domácími 
právnickými fi rmami 

(2009–2012)

Klienty nejlépe hodnocená 
právnická firma 

v České republice 
(2010, 2013, 2015)
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HOLEC, ZUSKA & Partneři advokáti  

A dvokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři 
existuje od roku 1990 a stále patří mezi re-

nomované kanceláře zaměřené zejména na kom-
plexní právní a poradenské služby pro veřejný 
a soukromý sektor v oblastech obchodního práva, 
nemovitosti, sporů, duševního vlastnictví, práva 
informačních technologií, veřejných zakázek, hos-
podářské soutěže a pracovního práva. Kanceláře 
poskytuje komplexní právní služby celé řadě nad-
národních společností a jejich místním dceřiným 
společnostem, stejně jako tuzemským společnos-
tem a organizacím a institucím veřejného sekto-
ru. Kancelář je členem mezinárodní sítě právních 
kanceláří International Alliance of Law Firms za-
měřených na komplexní poradenství v obchodním 
právu s více než 62 členy ve 41 zemích. Mimoto 
kancelář velmi úzce spolupracuje s významný-
mi mezinárodními auditorskými a daňově-pora-
denskými společnostmi a dalšími renomovanými 
subjekty zejména v rámci fůzí, akvizic, restruktu-
ralizací, služeb projektového poradenství a řízení, 
veřejných zakázek a PPP projektů, projektů v ob-
lasti výzkumu, vývoje a inovací, zpracování ana-
lýz, metodik a legislativních prací.

JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska jsou zku-
šenými rozhodci zapsanými na listině rozhodců 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR 
a Agrární komoře ČR. JUDr. Pavel Holec je členem 
Kontrolní rady České advokátní komory; JUDr. 
Karel Zuska je členem Řídícího výboru Asociace 
PPP. Manažerem kanceláře je JUDr. Lubomír Lan-
ský. Vedoucími jednotlivých odborných týmů jsou 
Mgr. Iva Valová, Mgr. Michaela Hájková, JUDr. 

Oldřich Trojan, Mgr, Karel Masopust, a Mgr. Ma-
těj Kliman.

Veřejné zakázky
Právní poradenství v oblasti „public procurement“ 
je tradiční součástí našich služeb jak pro veřejný, 
tak i soukromý sektor. Zahrnuje jednak právně-po-
radenskou podporu zadavatelů veřejných zakázek 
k úspěšnému zvládnutí nástrah zadávacích řízení, 
jednak podporu dodavatelů (uchazečů) při podá-
vání nabídek a účasti v zadávacím řízení. Zvláštní 
specializací kanceláře je poradenství při zadávání 
veřejných zakázek financovaných ze strukturál-
ních fondů EU (zejména OP VaVpI, OP VK, OP 
LZZ, OP PI apod.) či jiných forem podpory.

Právo duševního vlastnictví
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři 
se v oblasti práv průmyslových a práva duševní-
ho vlastnictví zaměřuje mimo jiné na ochranné 
známky, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzo-
ry, topografie polovodičových výrobků, ochranu 
zeměpisných označení a označení původu, rešerše 
v rejstřících průmyslových práv, správu portfolií 
průmyslových práv, software a jeho právní ochra-
nu, autorské právo, doménová jména, know-how 
a ochranu obchodního tajemství, léčiva a zdravot-
nické prostředky. Zvláštní pozornost věnuje kance-
lář poradenství při nakládání s duševním vlastnic-
tvím v rámci projektů v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací. Kancelář se významně podílela na rea-
lizaci projektu EF-TRANS na půdě MŠMT, a to mj. 
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zpracováním metodik v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví a licencí. Kancelář poskytuje komplex-
ní poradenství ve výše uvedených oblastech, ať již 
se jedná o otázky nesporné, např. přípravu smluv-
ních ujednání a právní poradenství s tím spojené, 
přípravu přihlášek průmyslových práv a zastupo-
vání v přihlašovacím řízení v České republice či 
o spornou agendu v oblasti práv průmyslových 
a práv duševního vlastnictví týkající se porušová-
ní těchto práv a následných soudních jednání jak 
v rámci práva soukromého (předběžná opatření, 
žaloby apod.), tak v rámci práva veřejného (celní 
opatření na ochranu těchto práv apod.). Kance-
lář poskytuje služby i v oblasti ochrany osobnos-
ti a v oblasti nekalé soutěže, jakož i v oblastech 
souvisejících, např. v otázkách ochrany osobních 
údajů či výrobkového marketingu, reklamních 
aktivit a právní regulace související s ochranou 
spotřebitele.

Hospodářská soutěž (s akcentem 
na veřejné zakázky / fondy)

Naše kancelář se v posledních 4 letech významně 
angažuje v oboru hospodářské soutěže, a to v ob-
lasti veřejné podpory. Je konzultačním partnerem 
řady řídících orgánů operačních programů SF EU, 
včetně implementační struktury (MŠMT, TAČR, 
MHMP a množství výzkumných organizací v pozi-
ci vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, 
fakultních nemocnic apod. – oblast výzkumu vý-
voje a inovací, dále MPSV, Královéhradecký kraj 
a řada obcí – oblast financování sociálních služeb, 
Karlovarský kraj – oblast financování dopravní in-
frastruktury). Kanceláře je autorem řady význam-
ných metodik a manuálů postupů v oblasti elimi-
naci rizik nedovolené veřejné podpory. Kancelář 
se též intenzivně věnuje lektorské a vzdělávací 
činnosti v této oblasti; je též autorem četných od-
borných publikací na toto téma.

Mezi další významné služby, které kancelář běžně 
poskytuje, patří financování sociálních služeb 
zahrnující právně-poradenskou podporu zadava-
telů sociálních služeb i jejich poskytovatelů a or-
gánů státní správy v této oblasti. V rámci oblasti 
výzkum, vývoj a inovace se kancelář zaměřuje 
na problematiku financování výzkumu, vývoje 
a inovací, dopadů národní a evropské úpravy fi-

nancování VaVaI (včetně evropského soft law) 
na vnitřní poměry výzkumných organizací a na 
problematiku transferu technologií činí naše služ-
by jedinečnými pro potřeby výzkumných organi-
zací, příjemců podpor z OP VaVpI, OP PI, komuni-
tárních programů EU apod. V rámci praxe spojené 
s oblastí EU fondů a dalších programů podpory 
se kancelář specializuje na poradenství a audity 
v oblasti projektů financovaných z fondů EU včet-
ně jejich administrace, a to zejména v rámci 7.RP, 
CIP, OPPI, OPLZZ, OP VaVpI, OPVK, IOP.

Právo obchodních společností
Kancelář poskytuje komplexní služby a právní 
poradenství při strukturování, přípravě textu, pro-
jednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování 
obchodních smluv všeho typu pro podnikatelskou 
činnost na území České republiky a zajišťuje veš-
keré s tím související záležitosti. Služeb advokát-
ní kanceláře na tomto poli průběžně využívá celá 
řada velkých nadnárodních seskupení, zahranič-
ních firem, ale i ryze českých společností. Kance-
lář podporuje a poskytuje služby jak zahraničním 
podnikům působícím v ČR, tak i domácím společ-
nostem vstupujícím na globální trhy při respek-
tování mezinárodních pravidel i úmluv a bilate-
rálních mezistátních smluv o zamezení dvojího 
zdanění, ochraně investic, apod. Kancelář rovněž 
nabízí komplexní služby a právní poradenství při 
přípravě, vlastním zahájení i pozdější realizaci 
podnikatelské činnosti na území České republiky 
prostřednictvím obchodních společností zde zaklá-
daných či nabývaných, popř. organizačních složek 
zahraničních firem.

Nemovitosti
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři 
má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemo-
vitostmi v českém prostředí. Poradenská činnost 
se dotýká veškerých aspektů transakcí souvisejí-
cích s nemovitostmi, včetně zakládání speciálních 
právnických subjektů za účelem nabytí vlastnic-
tví, strukturování projektu, sestavení, projednání 
a reali zace kupních smluv, smluv pro realizaci vý-
stavby, asistence při získání potřebných souhlasů 
pro územní a stavební řízení, financování projek-
tů, nájmu a marketingu. 
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Spory, arbitráž
Kancelář poskytuje služby tuzemským a zahranič-
ním společnostem v řízení před soudy v obchod-
ních a občanských sporech, v řízení před rozhod-
čími soudy (arbitráž), v administrativních řízeních 
před správními orgány a při přezkumu rozhodnutí 
správních orgánů řádnými soudy. Kancelář za-
stupuje řadu významných společností v žalobách 
před soudy o přezkoumání správních (administra-
tivních) rozhodnutí v daňových věcech; kancelář 
např. dosáhla významných úspěchů v kasačních 
stížnostech u Nejvyššího správního soudu ve vě-
cech přezkumu nezákonných rozhodnutí finanč-
ních úřadů. JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zus-
ka po dlouhou řadu let aktivně působí v řadách 
rozhodců především pak Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. 
Osobní zkušenosti JUDr. Karla Zusky nadto zahr-
nují dřívější soudcovskou činnost, které se řadu let 
věnoval před vstupem do advokacie. 

Pracovní právo
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři 
poskytuje široké spektrum služeb při strukturová-
ní, přípravě textu, projednávání obsahu, pozdější 
realizaci i ukončování pracovních smluv. Služeb 
advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partne-
ři na tomto poli, včetně zastupování před soudy, 
průběžně využívá celá řada velkých nadnárodních 
seskupení, zahraničních firem, ale i ryze českých 
společností. Poradenské služby zahrnují veškeré 
aspekty pracovního práva v České republice, ze-
jména také s ohledem na připojení k EU. Kancelář 
se zaměřuje i na problematiku agenturního za-
městnávání. V neposlední řadě se kancelář specia-
lizuje na řešení otázek souvisejících s odpovědnos-
tí zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, pracovních úrazů a nemocí z po-
volání apod.  �

	

HOLEC, ZUSKA & Partneři advokáti 
Palác Anděl

Radlická 1c / 3185

150 00  Praha 5

Tel.: +420 296 325 235

Fax.: +420 296 325 240

E-mail: recepce@holec-advokati.cz

URL: www.holec-advokati.cz
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Největší česko-slovenská advokátní kancelář 
s mezinárodním dosahem  

Strategické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerstvíwww.havelholasek.cz

|  Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě 
je s týmem 25 partnerů, více než 100 advokátů a celkem přes 180 právníků 
největší česko-slovenskou právnickou fi rmou

|  Komplexní právní poradenství a související daňové služby pro více než 
1000 klientů, z toho 70 společností uvedených v seznamu největších fi rem 
Fortune 500, 40 společností z Czech Top 100 a 7 společností z Czech Top 10

|  Právní poradenství kancelář poskytovala ve více než 60 zemích světa 
a 12 světových jazycích, až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

|   Kancelář je součástí tří z deseti nejprestižnějších mezinárodních právních sítí: 
World Law Group, State Capital Group a Interlaw, které sdružují celkově více 
než 250 předních světových právnických fi rem

|  Kancelář je podle historických výsledků všech dosavadních ročníků ofi ciální 
soutěže Právnická fi rma roku podle celkového počtu nominací a titulů 
nejúspěšnější českou advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení

PRAHA  |  BRNO  |  OSTRAVA  |  BRATISLAVA

Právnická fi rma roku 
v České republice

(2011, 2012, 2014, 2015)

Klienty nejlépe hodnocená 
právnická fi rma 

v České republice 
(2010, 2013, 2015)

1. místo v celkovém počtu 
realizovaných fúzí a akvizic 

v České republice
(2009–2013)

Právnická fi rma roku 
v kategorii Fúze a akvizice 

ve Slovenské republice

mergermarket

Nejúspěšnější kancelář 
podle počtu nominací 

a titulů všech dosavadních 
ročníků soutěže



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   91

HVH LEGAL  
advokátní kancelář s.r.o. 

O naší kanceláři 
Představujeme společnost HVH LEGAL advokát-
ní kancelář s.r.o. („HVH LEGAL“), která na trhu 
právních služeb působí již od května 2009 a dis-
ponuje kancelářemi v Praze a v Brně. Nabízí širo-
ké spektrum právních služeb v rámci soukromého 
i veřejného práva, vysoký standard kvality posky-
tovaných služeb, flexibilní, kreativní a obchodně 
orientovaný přístup k předcházení a řešení problé-
mů klientů při důsledném dodržování tradičních 
zásad výkonu advokátní praxe se zaměřením na 
předcházení konfliktu zájmů a zachování důvěr-
nosti informací klienta.

Při poskytování právních služeb klade HVH LE-
GAL vždy důraz na respekt a osobní přístup ke 
klientům, dobrou znalost jejich činnosti a potřeb, 
dostupnost a včasné poskytování právního pora-
denství dle individuálních potřeb klientů. HVH 
LEGAL při své činnosti dbá a respektuje specifické 
požadavky klientů a proaktivním přístupem vyhle-
dává nejvhodnější řešení.

V HVH LEGAL v současné době působí tým 25 
právníků a právních asistentů. Většina advokátů 
HVH LEGAL dříve působila na seniorské pozici 
u nejvýznamnějších advokátních kanceláří v Čes-
ké republice. Všichni právníci poskytují klientům 
právní služby v českém a anglickém jazyce. Někte-
ří z našich právníků dále komunikují i v němec-
kém, španělském a ruském jazyce.

Jedním z hlavním zaměření HVH LEGAL jsou práv-
ní služby a související poradenství v oblasti práva 
veřejných zakázek. HVH LEGAL poskytuje pora-
denství ve všech druzích zadávacího řízení včetně 
soutěže o návrh a jednacích řízení s či bez uveřej-
nění. V celé řadě případů byly veřejné zakázky, na 
jejichž zadávání se HVH LEGAL podílela, finan-
covány ze zdrojů Evropské unie a podléhaly tak 
zvláštním pravidlům pro jejich zadávání a zvýšené-
mu dohledu ze strany kontrolních a řídích orgánů.

HVH LEGAL poskytuje své komplexní právní služ-
by v oblasti veřejných zakázek široké škále zada-
vatelů z řad ústředních orgánů státní správy, mi-
nisterstev, krajských a obecních samospráv, ale 
i z řad tzv. dotovaných zadavatelů, kteří čerpají-
cí dotace ze státního rozpočtu či fondu Evropské 
unie. Svou pozornost nicméně zaměřuje i na klien-
ty, kteří se zadávacích řízení účastní v pozici ucha-
zečů. Těmto klientů HVH LEGAL poskytuje právní 
poradenství zejména při přípravě nabídek a dále 
v průběhu celého zadávacího řízení.

Mimo samotnou administraci zadávacích řízení se 
HVH LEGAL etabluje rovněž ve správních řízeních 
vedených v souvislosti s veřejnými zakázkami 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Právní 
zastoupení v řízení a přípravu návrhů či vyjádření 
HVH LEGAL zajišťuje jak pro zadavatele, jejichž 
úkony jsou přezkoumávány, tak pro dodavatele, 
kteří jsou postupem zadavatelem poškozeni.

H
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HVH LEGAL rovněž významným způsobem zamě-
řuje svou odbornost do oblasti práva IT/ICT. Své 
odborné zkušenosti a znalosti HVH LEGAL využívá 
při poskytování právního poradenství významným 
státním institucím, ale soukromým subjektům po-
hybujícím se v oblasti IT/ICT poradenství.

Hojně se HVH LEGAL věnuje i poskytování práv-
ních služeb v rámci sporné agendy. V této oblasti 
HVH LEGAL zaznamenala mnoho úspěchů v ob-
lasti arbitráží, předběžných opatření a žalob na 
náhradu škody. Zkušenosti má HHV LEGAL se za-
stupováním klientů na půdě Nejvyššího soudu ČR, 
Ústavního soudu, i Evropského soudu pro lidská 
práva ve Štrasburku.

Náš tým
Mgr. Lucie Hladká, MA
je partnerem advokátní kancelá-
ře HVH LEGAL s více než 12-ti 
letou praxí. Lucie dříve působila 
v mezinárodní advokátní kanceláři 

Clifford Chance LLP. Lucie je odpovědná za říze-
ní brněnské kanceláře. Lucie má rozsáhlé zku-
šenosti zejména v oblastech M&A transakcí, 
korporátního, smluvního a nemovitostního práva 
a hospodářské soutěže. Působí také jako externí 
přednášející na Právnické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně.

Mgr. Andrea Vaníčková, 
je partnerem advokátní HVH LE-
GAL. Advokacii se věnuje více než 
12 let. Andrea své zkušenosti zís-
kala ve významných advokátních 

kancelářích, Sedláček, Vaca & spol. a BBH, advo-
kátní kancelář, s.r.o. Andrea ve své praxi dosáhla 
mnoha významných úspěchů zejména v oblasti 
sporné agendy, arbitráží a závazkového práva. Ve 
své praxi se rovněž zaměřuje na pracovní právo 
a právo veřejných zakázek.

Mgr. Ondřej Knebl 
je partnerem advokátní kancelá-
ře HVH LEGAL s více než 12-ti 
letou praxí. Ondřej dříve působil 
v předních advokátních kancelá-

řích Fiala, Profous, Maisner & spol a BBH, advo-
kátní kancelář, s.r.o. Během své dosavadní praxe 
získal Ondřej rozsáhlé zkušenosti zejména v ob-
lasti práva veřejných zakázek, práva informačních 
a komunikačních technologií, fúzí a akvizic a zá-
vazkového práva, a také v oblasti outsourcingu, 
e-commerce a PPP projektů.

Mgr. Petr Halbrštát
je partnerem advokátní kancelá-
ře HVH LEGAL s více než 12-ti 
letou praxí. Petr působil jako ad-
vokát v kanceláři BBH, advokátní 

kancelář, s.r.o. Petr má rozsáhlé zkušenosti zejmé-
na v oblastech smluvního práva, práva veřejných 
zakázek, práva hospodářské soutěže a práva in-
formačních a komunikačních technologií.

Mgr. Petr Holešínský 
je partnerem advokátní kanceláře 
HVH LEGAL s více než 12-ti letou 
praxí. Petr působil dříve jako ad-
vokát ve významné kanceláři BBH, 

advokátní kancelář, s.r.o. a zapojil se také do řízení 
její pobočky v Moskvě. Petr má rozsáhlé zkušenos-
ti zejména v oblastech M&A transakcí, smluvního 
práva, soudních sporů a práva veřejných zakázek.

Mgr. Ing. Tomáš Němec
je spolupracujícím advokátem ad-
vokátní kanceláře HVH LEGAL 
s více než 9-ti letou praxí. Tomáš 
dříve působil jako advokát ve vý-

znamné české advokátní kanceláři Havel, Holásek 
& Partners. Tomáš má rozsáhlé zkušenosti zejmé-
na v oblastech korporátního a smluvního práva, 
soudních sporů a práva veřejných zakázek.

Mgr. Jan Suchomel 
je spolupracujícím advokátem 
advokátní kanceláře HVH LEGAL 
s více než 4 letou praxí. Jan se 
ve své praxi specializuje zejmé-

na na právo veřejných zakázek a soudní spory. 
Rozsáhlé zkušenosti má rovněž v oblasti závaz-
kového práva. �
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HVH LEGAL  
advokátní kancelář s.r.o. 
Husinecká 808/5

130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 510 010

Fax: +420 222 510 551

e-mail: office@hvhlegal.cz

URL: www.hvhlegal.cz
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KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
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CH

CHSH Kališ & Partners s.r.o., 
advokátní kancelář 

C HSH Kališ & Partners je významnou českou 
dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláří. 

Poskytujeme komplexní právní poradenství ve 
všech odvětvích práva se zaměřením zejména na 
korporátní právo, fúze a akvizice, insolvenční prá-
vo, bankovnictví a projektové financování, právo 
nemovitostí, pracovní právo a národní i meziná-
rodní arbitráže.

Našim klientům, kterými jsou především velké 
a střední zahraniční i domácí společnosti a subjek-
ty z různých oblastí průmyslu a služeb, nabízíme 
flexibilitu spolu s individuálním přístupem 
zacíleným na jejich potřeby.

CHSH Kališ & Partners je součástí mezinárodní sítě 
nezávislých advokátních kanceláří CHSH založené 
renomovanou rakouskou advokátní kanceláří 
CHSH - Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, která 
je exklusivním členem nezávislé asociace Lex 
Mundi sdružující významné advokátní kanceláře 
z celého světa.

Tým CHSH se skládá z více než 170 právníků 
poskytujících poradenství v 7 evropských zemích. 
Tento počet odborníků z různých oblastí práva 
zaručuje rozsáhlé zkušenosti a znalosti ve všech 
oblastech práva. Mezinárodní spolupráce zajišťuje 
nejen právní servis v řadě cizích právních jurisdik-
cí, ale také osobní zprostředkování spojení se zah-
raniční kanceláří v rámci sítě CHSH.

Vize CHSH
Věříme, že hlavním úkolem advokáta je pomáhat 
klientům k dosažení jejich cílů a obchodních 
plánů. Naším cílem je vytvořit osobní vazby 
s klienty, které nám umožní poznat a uspokojit 
jejich potřeby a reagovat flexibilně na jejich poža-
davky. Vždy se snažíme s maximálním úsilím najít 
nejúčinnější řešení, jak z pohledu právního, tak 
ekonomického.

Radíme našim klientům v případech, které vyžadu-
jí zvláštní odborné znalosti, kreativitu a inovaci. 
Toto není zaručeno pouze rozsáhlými vědomost-
mi, motivací a odhodláním, ale také vynikajícím 
pochopením našich klientů.

Nejvýznamnější non-confidential 
transakce 08/2013 – 07/2014

�	Zastupování dlužníka PILSEN STEEL s.r.o., před-
ního českého výrobce oceli a strojních zařízení, 
v průběhu reorganizace, včetně souvisejících 
transakcí a financování reorganizace

�	Zastupování dlužníka Pilsen Estates s.r.o. v prů-
běhu insolvenčního řízení, včetně souvisejících 
transakcí

�	Zastupování dlužníka T E K A Z, s.r.o., největ-
šího českého výrobce hotových prefabrikova-
ných výrobků, v průběhu insolvenčního řízení 
(reorganizace)
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�	Akvizice společnosti TOS Hostivař s.r.o. vý-
znamného českého výrobce strojírenského ma-
teriálu a průmyslového zboží

�	Zastupování společnosti Scatec Solar s.r.o., jed-
noho z největších světových provozovatelů foto-
voltaických elektráren, v žalobě proti České re-
publice směřující proti zatížení fotovoltaických 
elektráren tzv. sluneční daní

�	Poskytování právních služeb finanční skupině 
Erste Group Bank AG v souvislosti s restruktu-
ralizací úvěrů poskytnutých developerské hol-
dingové společnosti po prodeji jejich dceřiných 
společností

�	Poskytování právních služeb finanční skupině 
Erste Group Bank AG v souvislosti s prodlouže-
ním úvěru na financování developerských pro-
jektů společnosti Topas Real s.r.o.

�	Poradenství společnosti M+L LOGISTIK s.r.o., 
poskytovateli dopravních služeb, při oddělení 
části podniku a při prodeji skupiny dopravních 
a logistických společností

�	Komplexní právní poradenství společnosti PE-
TRSKÁ 4, s.r.o. v souvislosti s realizací develo-
perského projektu v centru Prahy

�	Komplexní korporátní poradenství společnosti 
SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.

�	Komplexní poradenství společnosti CleverMaps, 
s.r.o.

�	Komplexní poradenství společnosti MEDIN, a.s., 
tradičnímu českému výrobci a distributorovi lé-
kařských nástrojů a implantátů

�	Komplexní poradenství společnosti POMO Me-
dia group, s.r.o., provozovateli největší české 
filmové databáze Československá filmová data-
báze (ČSFD)

�	Komplexní poradenství společnosti Ori-
farm Supply s.r.o., paralelnímu dovozci léčiv 
a generik

�	Komplexní poradenství společnosti HERVIS 
Sport a móda, s.r.o., jednomu z největších pro-
dejců sportovního oblečení a vybavení  �

 

CHSH Kališ & Partners s.r.o.,  
advokátní kancelář 
Týn 639/1  

110 00  Praha 1  

Tel.: +420 221 111 711 

Fax: +420 221 111 725  

e-mail: office@chsh.cz

URL: www.chsh.cz
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J

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři 
s.r.o., advokátní kancelář 

Právo informačních technologií
V oblasti práva informačních technologií patří ad-
vokátní kancelář mezi přední odborníky v České 
republice. Ca 50% činnosti advokátní kanceláře 
spočívá v poskytování služeb v oblasti informač-
ních technologií.

Právníci advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Ote-
vřel & partneři:

�	Jsou autory aktualizované a podstatně rozšířené 
knižní publikace „Softwarové právo“ vydané 
v roce 2011 a nyní v roce 2014 nakladatelstvím 
Albatros Media pod sekcí Computer Press, která 
je vysoce ceněna ze strany IT firem a advokátů, 
a současně velmi pozitivně přijata i ze strany 
odborné veřejnosti např. Ústavu práva a techno-
logií MU PrF v Brně a je základní učebnicí stu-
dentů právnických fakult v tomto oboru. 

�	Publikovali více než 250 odborných článků tý-
kající se právních aspektů informačních techno-
logií v odborných časopisech (např. IT Systems) 
nebo na svých stránkách pravoit.cz.

�	Přednáší pravidelně problematiku softwaro-
vého a internetového práva na konferencích 
a seminářích 

�	Iniciovali vznik nového předmětu „Právo infor-
mačních technologií“ na právnické fakultě UP 
v Olomouci

�	V rámci právní skupiny ICT Unie o.s. (dříve 
SPIS) se podíleli na tvorbě právních předpisů 
v oblasti e-governmentu

Partnerem advokátní kanceláře je Vědeckotechno-
logický park Ostrava, IT Cluster a dále společnost 
CCB, spol. s r.o., vydavatel časopisu IT Systems 
a provozovatel portálu systemonline.cz.

Advokátní kancelář v oblasti práva informačních 
technologií:

�	Zpracovává smlouvy ve všech fázích IT projektů 
(zejména smlouvy o analýze, o mlčenlivosti, li-
cenční smlouvy, smlouvy o vývoji a implemen-
taci softwaru, smlouvy o servisní činnosti, SLA, 
smlouvy v oblasti Cloud Computingu). 

�	Navrhuje úpravu právních vztahů k programá-
torům z řad zaměstnanců nebo externích pra-
covníků, včetně řešení autorských práv.

�	Poskytuje služby v oblasti internetového obcho-
dování (příprava obchodních podmínek, nasta-
vení procesu objednávek) a doménového práva 
(ochrana před konkurencí, doménové spory).

�	Poskytuje školení managementu v oblasti soft-
warového a internetového práva.

�	Zajišťuje úschovy zdrojových kódů softwaru 
(escrow).

�	Provozuje informační portál www.pravoit.cz.

Obchodní právo 
Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům kom-
plexní poradenství v oblasti podnikání a v rámci 
obchodního práva: 
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�	Zakládá obchodní společnosti a zajišťuje vhodné 
nastavení vztahů ke statutárním orgánům, 

�	Provádí změny ve společnostech, včetně fúze 
a změny právní formy společností.

�	Nastavuje obchodní vztahy v rámci koncernu 
a propojených osob.

�	Zpracovává běžné i speciální či rámcové ob-
chodní smlouvy.

�	Své zkušenosti v oblasti obchodního práva před-
náší na odborných seminářích a současně pub-
likují odborné články na stránkách www.firem-
nipravo.com.

Pracovní právo
Advokátní kancelář v oblasti pracovního práva:

�	Zapracovává právní audity pracovněprávní do-
kumentace, pracovní smlouvy a pracovní řády.

�	Poskytuje poradenství při ukončení pracovních 
poměrů a vymáhá nároky za zaměstnanci.

�	Zajišťuje ochranu před konkurenčním jednáním 
zaměstnanců, ochranu know-how zaměstnava-
tele a upravuje monitoring práce zaměstnanců 
s počítačem.

�	Navrhuje vhodnou úpravu pracovněprávních 
dokumentů s ohledem na měnící se legislativu.

�	Realizuje školení managementu i zaměstnanců 
v pracovněprávních otázkách a své zkušenos-
ti z praxe pravidelně publikuje na stránkách 
www.pracovnipravo.com.

Vymáhání pohledávek
Advokátní kancelář poskytuje kompletní servis 
související se správou a vymáháním pohledávek 
a zastupuje klienty, u nichž se pohledávky po 
splatnosti vyskytují pouze ojediněle, jakož i věři-
tele, u kterých neuhrazené pohledávky vznikají 
opakovaně ve velkém množství (např. úvěrové 
a leasingové společnosti, pronajímatele bytů). 

Advokátní kancelář v této oblasti:

�	Doporučuje vhodný systém zajištění pohle-
dávek ve smlouvách se zákazníky a navrhuje 
také vhodný způsob alternativního řešení sporů 
(např. rozhodčí řízení).

�	Sleduje platební morálku dlužníka a jeho ekono-
mické poměry (insolvence, likvidace).

�	Zastupuje věřitele při vymáhání pohledávek 
před soudem, včetně exekucí a insolvenčních 
řízení. Již několik let spolupracuje s největším 
exekutorským úřadem v České republice.

�	Více informací na www.vymahat.cz.

Ochranné známky
Advokátní kancelář v oblasti ochranných známek 
provozuje internetový portál www.trademarks.cz 
a současně:

�	Zajišťuje registraci ochranných známek národ-
ních, mezinárodních i známek Společenství (EU). 
Za tímto účelem provozuje internetový portál 
www.trademarks.cz pro rychlou registraci. 

�	Provádí posouzení registrovatelnosti známek 
(rešerše) a jejich zatřídění do vhodných skupin 
výrobků a služeb dle mezinárodního třídění.

�	Podává námitky proti registraci zaměnitelných 
ochranných známek konkurencí nebo návrhy na 
prohlášení neplatnosti ochranných známek.

�	Zpracovává smluvní dokumenty týkající se na-
kládání s ochrannými známkami (převody zná-
mek, licenční smlouvy, frančízové smlouvy).

�	Zastupuje v soudních řízeních o žalobách pro-
ti neoprávněnému zásahu do práv k ochran-
né známce a jiným předmětům průmyslového 
vlastnictví (patentům, užitným a průmyslovým 
vzorům).

Nekalá soutěž a reklamní právo
Advokátní kancelář posuzovala velké množství 
reklamních kampaní, které probíhaly v tisku, na 
Internetu nebo v rozhlase či televizi. S ohledem na 
své zkušenosti advokátní kancelář:

�	Řeší případy nekalosoutěžního jednání konku-
renčních firem (parazitování na pověsti, klama-
vá reklama apod.) i bývalých zaměstnanců (po-
rušování obchodního tajemství).

�	Posuzuje reklamní kampaně klientů i konkuren-
ce z pohledu práva nekalé soutěže, zákona o re-
gulaci reklamy i zvláštních předpisů týkajících 
se reklamy.

�	Připravuje smlouvy uzavírané s reklamními 
agenturami a upravuje odpovědnost za obsah 
reklamy a její právní čistotu.
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�	Klientům z oblasti farmaceutiky (léčiva a doplň-
ky stravy) dlouhodobě poskytuje právní služby 
v oblasti marketingu, ale také ve vztazích k or-
gánům státní správy.

Specializované právní služby
Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & part-
neři se profiluje i v jiných oblastech podnikání, 
a poskytuje právní služby: 

�	Developerským společnostem, pro něž řeší kom-
plexní přípravu smluv o prodeji nebo pronájmu 
jednotek, jakož i smlouvy o výstavbě, zajištění 
služeb a vztahy ke katastrálním úřadům.

�	Klientům z oblasti energetiky, zejména vlastní-
kům fotovoltaických elektráren. 

�	Úvěrovým společnostem a realitním kancelářím, 
kterým poskytuje službu advokátní úschovy fi-
nancí prostřednictvím portálu www.uschovy.cz.

�	Zahraničním společnostem vstupujícím na čes-
ký trh nebo podnikajícím v ČR prostřednictvím 
svých dceřiných společností. 

�	Formou prodeje ready-made společností a po-
skytování sídla společnostem, včetně souvisejí-
cích služeb.

Společníci advokátní kanceláře
JUDr. Lukáš Jansa, 
společník a advokát. Publikoval desítky odbor-
ných textů na téma softwarové a internetové prá-
vo v časopisu IT Systems nebo na stránkách www.
pravoit.cz. Během svého působení na právnické 
fakultě v Olomouci inicioval vznik samostatného 
předmětu „Právo informačních technologií“. Před-
náší na odborných konferencích a seminářích. Ve 
své praxi se věnuje převážně právu informačních 
technologií a obchodnímu právu. Je spoluautorem 
odborné publikace „Softwarové právo“.

Mgr. Lukáš Mokrý, 
společník a advokát. Ve své odborné praxi se věnu-
je zahraniční klientele, zejména pak investorům 
vstupujících na náš trh. Zabývá se také právem 
nekalé soutěže, ochranných známek a oblasti veře-
jných zakázek. Je autorem řady článků týkající se 
závazkového práva.

Mgr. Petr Otevřel, 
společník a advokát. Je autorem několika desítek 
článků na téma softwarové právo v odborných ča-
sopisech a na specializovaných internetových por-
tálech. Prezentuje zejména problematiku smluv 
v IT na konferencích a seminářích. V advokátní 
kanceláři má na starosti zejména klientelu z ob-
lasti informačních technologií. Je spoluautorem 
odborné publikace „Softwarové právo“

Nejvýznamnější transakce
�	Smlouva o migraci dat, HW a SW koncernu ně-

kolika firem k přední IT firmě v ČR
�	Smlouva o poskytování SaaS (Software as 

a Service) v rámci Cloud Computingu pro více 
než 700 uživatelů z celkem 6 společností

�	Zpracování rozsáhlé licenční smlouvy na užívá-
ní softwaru pro řízení jedné z největších elek-
tráren v ČR

�	Komplexní smluvní zajištění a zpracování ob-
chodních podmínek provozu největšího interne-
tového platebního systému u nás

Reference
�	Allegro Group s.r.o., skupina firem provozují-

cích v ČR a na Slovensku např. největší interne-
tovou nákupní galerii Aukro, zahrnující společ-
nost NetDirect, dále pak portály Bezrealitky.cz, 
Heureka.cz, Otomoto.cz, apod.

�	PayU Czech Republic s.r.o., poskytovatel kom-
plexního řešení on-line plateb

�	Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., au-
tomobilová společnost

�	ŠKODA AUTO a.s., největší automobilka v ČR, 
člen koncernu Volskwagen

�	Statutární město Brno, Děčín, Karviná a Havířov
�	TNT Express Worldwide, spol. s.r.o. (Praha), 

člen koncernu celosvětového přepravce expres-
ních zásilek

�	WALMARK a.s., největší výrobce doplňků stra-
vy v ČR působící také ve Francii, na Slovensku, 
v Polsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, atd.

OCENĚNÍ A PRO BONO
�	TOP 5 advokátní kancelář v oblasti práva infor-

mačních technologií v rámci soutěže Právnická 
firma pro rok 2010

J
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�	velmi doporučovaná advokátní kancelář v ob-
lasti práva informačních technologií v rámci 
soutěže Právnická firma roku pro rok 2012

�	doporučovaná advokátní kancelář v oblasti prá-
va informačních technologií v rámci soutěže 
Právnická firma roku pro rok 2011, 2013

�	velmi doporučovaná regionální advokátní kan-
celář v rámci soutěže Právnická firma roku pro 
rok 2012

�	finalista soutěže Vodafone Firma roku v Morav-
skoslezském kraji v letech 2009-2012, 2014

�	1. místo soutěže Odpovědná firma roku 2011 
v Moravskoslezském kraji

�	2. místo soutěže Odpovědná firma roku 2011 
v České republice

�	2. místo soutěže Vodafone Firma roku v Morav-
skoslezském kraji v roce 2012

�	realizace projektu Chcemepomahat.cz na pomoc 
organizacím podporující osoby s postižením

�	podpora architektonických výstav věnovaných 
světovým architektům (Libeskind, Podrecca, Ni-
emeyer, Mendelsohn apod.)  �

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři 
s.r.o., advokátní kancelář 
Sokola Tůmy 743/16  

709 00  Ostrava  

Tel.: +420 596 112 233  

Fax: +420 596 630 156  

e-mail: lawyer@lawyer.cz

URL: www.lawyer.cz 
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Advokátní kancelář  
JELÍNEK & Partneři s.r.o. 

J sme silná, rozvíjející se společnost, největší 
a nejsilnější v Pardubickém kraji, s více než 

dvacetiletou tradicí. 

Jako všestranná kancelář poskytujeme právní 
služby a poradentství ve všech oblastech práva. 
Nabízíme nejen komplexní právní servis, ale 
i dílčí právní úkony, a to jak podnikatelským, 
tak fyzickým osobám na území České republiky 
i v zahraničí. 

Právní poradentství a služby na nejvyšší úrov-
ni poskytujeme našim klientům prostřednictvím 
sehraného týmu složeného z právníků různých 
zaměření. Pro potřeby klientů disponujeme spolu-
pracujícími advokáty na území Slovenska, Maďar-
ska i Německa.

Právní služby poskytujeme v jazyce českém, 
anglickém, německém, francouzském, ruském, 
ukrajinském a běloruském. 

J



102   | EPRAVO.CZ | www.epravo.cz

Naším cílem je zajistit právní služby na nejvyšší 
odborné úrovni. Naší prioritou je spokojenost kli-
enta, naprostá diskrétnost a nadstandardní ochra-
na informací. 

Pro potřeby klienta máme k dispozici daňového 
poradce, a pro vyhledávání a zajišťování informa-
cí a důkazů úzce spolupracujeme s profesionálním 
soukromým detektivem. 

Vzhledem k tomu, že naše advokátní kancelář 
prokázala trvale nejvyšší profesionální úroveň 
svých služeb a právního poradenství, byla 
v roce 2013 přijata jako první a prozatím je
diná advokátní kancelář z České republiky za 
člena Mezinárodního Svazu (Sdružení) advo-
kátů, a to členy tohoto Svazu. Mezinárodní Svaz 
(Sdružení) advokátů (MS (S)A) se sídlem v Moskvě 
je předním sdružením významných advokátních 
kanceláří na území SNS. 

MS (S)A sdružuje významné advokátní kanceláře 
ze zemí SNS a Evropy, aktivně spolupracuje s Ra-
dou Ruské federace, Ústavem státu a práva Ruské 
federace, s advokátními komorami v USA, Francii, 
Německu, Norsku, Izraeli a s Law Society Ang-
lie a Wales. MS (S)A je členem International Bar 
Association. �

 

Advokátní kancelář  
JELÍNEK & Partneři s.r.o. 
Dražkovice 181 

533 33   Pardubice 

Tel.: +420 466 310 691

Fax: +420 466 310 691

e-mail: advokati@advokatijelinek.cz

URL: www.advokatijelinek.cz
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K

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář 

K instellar je mezinárodní vedoucí nezávislá 
právní firma exkluzivně působící na trzích 

tzv. Emerging Europe, tj. střední, východní a jiho-
východní Evropy a států bývalého Sovětského sva-
zu. Kinstellar má sedm plnohodnotných kanceláří 
(v Almaty, Bělehradu, Bratislavě, Bukurešti, 
Budapešti, Istanbulu a v Praze) a reprezentač-
ní kancelář v Londýně. Zároveň prostřednictvím 
sítě stálých lokálních poradců pracujeme pro naše 

firemní klienty i globální hráče na právním trhu ve 
všech ostatních zemích regionu Emerging Europe.

Jméno Kinstellar je na trhu od listopadu 2008, kdy 
současní partneři Kinstellar smluvně převzali (for-
mou MBO) východoevropskou divizi světového 
lídra v právním sektoru, firmy Linklaters - jen pro 
zajímavost, Kinstellar je mimo jiné také anagram 
slova Linklaters. 

Naše pražská kancelář vznikla již v roce 1992, 
kdy se postupně rebrandovala z Alliance Praha 
na Linklaters&Alliance a Linklaters až na dnešní 
Kinstellar. Od roku 2009 si v Praze udržujeme 
velikost 35 právníků a zakládáme si na tom, že 
náš tým je seniorní a stabilní – věříme v týmový 
duch a dlouhodobou spolupráci jak s kolegy, tak 
i s klienty. Jsme součástí první pětice největších 
mezinárodních kanceláří v Praze.

Kinstellar se profiluje (kromě u velkých práv-
ních kanceláří běžných oborů jako je Obchodní 
právo, Fůze a akvizice, Financování a kapitálové 
trhy, Nemovitosti a stavební právo) v řadě speci-
fických oborů a sektorů jako:

�	Compliance, interní vyšetřování a hospodářské 
trestní právo 

�	Energetika, infrastruktura, přírodní zdroje 
a hornictví

Kanceláře Kinstellar Regionální zkušenosti
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�	Průmysl a energetické strojírenství, export a ex-
portní financování

�	Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná 
podpora 

�	Life Sciences / Farmaceutické právo
�	Private Equity 
�	IT, ochrana osobních údajů
�	Regulace telekomunikací a médií
�	Pracovní právo, včetně kolektivního pracovního 

práva
�	Restrukturalizace a insolvence 
�	Řešení sporů (soudní, mimosoudní, arbitráže) 

Tak jako řada ostatních konkurentů získáváme 
průběžně řadu ocenění od specializovaných or-
ganizací v právním průmyslu – např. „Cenu 
za nejlepší služby klientům v oblasti střed-
ní a východní Evropy“ za rok 2012 od Cham-
bers&Partners, 2014 Corporate Intl Magazine 
Global Award: ‘Cross Border M&A Law Firm of 
the Year in the Czech Republic’ nebo LegalCom-
prehensive LAW AWARDS 2014: ‘M&A and Cor-
porate Law Firm Of The Year  Czech Republic’.

Usilujeme o budování vztahů s klienty založených 
na důvěře, dlouhodobosti a špičkové kvalitě 
právních služeb s vysokou přidanou hodnotou – 
tomu koresponduje rovněž naše cenová politika.

Vzhledem k jejich veřejné známosti můžeme 
uvést některé příklady naší práce. Radili jsme 
například:

�	při dvou letošních největších přímých zahranič-
ních investicích v České republice: 
�	jihokorejské Nexen Tire Corporation při 

strukturování a vyjednávání investiční smlou-
vy v hodnotě 22 miliard Kč pro investici do 
výrobního závodu na pneumatiky

�	Hyundai Mobis při strukturování a vyjedná-
vání investiční smlouvy s českou vládou pro 
investici více než 4 miliard Kč do výrobního 
závodu na reflektory

�	NET4GAS při refinancování a změně kapitálové 
struktury, včetně emise mezinárodních dluhopi-
sů a bankovních úvěrů v celkové výši přes 1,15 
miliardy EUR

�	infrastrukturním investičním fondům Allianz 
a Borealis při akvizici společnosti NET4GAS za 
1,6 mld EUR

�	HLAVNÍMU MĚSTU PRAZE v souvislosti s revizí 
stávající protikorupční strategie hlavního města 
Prahy

�	společnosti E.ON při prodeji Pražské plynáren-
ské hlavnímu městu Praze

�	CPI Property Group (Czech Property In-
vestments) při převážné většině akvizičních, 
nájemních a developerských transakcí (např. 
akvizice portfolia kancelářských budov od PPF 
v hodnotě přes 5 miliard Kč aj.)

�	private equity fondu MID EUROPA PARTNERS 
(“MEP“. ve věci akvizice skupiny Alpha Medical 
(provozovatel diagnostických laboratoří) v Čes-
ké republice a na Slovensku – tento obchod 
byl největší private equity transakcí v ČR a SR 
v roce 2012. 

Společenská odpovědnost
Přes 20 let soustavně investujeme podstatnou část 
našeho zisku do projektů dnes již nazývaných 
„společenskou odpovědností firem“. Příklady 
jsou například projekt Etika v právní praxi, který 
s připravujeme společně s partnerem Pro Bono 
Aliance a je zaměřený na transparentnost na 
českém trhu právních firem. Další naše CSR pro-
jekty jsou například „Právní služby Pro bono“ 
– poskytování bezplatného právního poradenství 
znevýhodněným skupinám nebo „Time to Volun-
teer“ – poskytujeme zaměstnancům jeden (plně 
placený) pracovní den v roce na dobrovolnickou 
činnost. Dále pravidelně organizujeme 3 dobro-
volnické akce za rok s dlouhodobými partnery 
našeho programu a v rámci projektu „Matched 
Giving“ věnujeme 100% částky darované našimi 
zaměstnanci pro určité projekty a to nad rámec 
uvedeného příspěvku zaměstnanců.

VŠEHRD
Jsme generálním partnerem nejstaršího stu-
dentského spolku v České republice VŠEH-
RD. Naším cílem je podporovat právní 
vzdělání, sebevzdě lání a rozvíjení odborných 
i společenských styků členů Spolku. Z tohoto 
důvodu naši advokáti aktivně a pravidelně před-
nášejí na seminářích spolku VŠEHRD na aktuál-
ní témata a účastní se jeho dalších vzdělávacích 
a společenských akcí.  �
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Kinstellar, s.r.o.,  
advokátní kancelář 
Na příkopě 1096/19

110 00  Praha 1

Tel.: +420 221 622 111

Fax: +420 221 622 199

URL: www.kinstellar.com
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Klademe důraz na VYSOKOU 
PŘIDANOU HODNOTU NAŠICH 
PRÁVNÍCH SLUŽEB poskytovaných 
tuzemské i mezinárodní klientele.

Specializujeme se zejména na následující 
oblasti práva:

n  obchodní a občanské právo

n  medicínské a farmaceutické právo

n  právní vztahy s mezinárodním prvkem

n  právní vymáhání pohledávek

n  právo duševního vlastnictví

n  pracovní právo

Našimi přednostmi jsou komplexní a strategický 
přístup k řešení právních případů, vysoká úroveň 
právní analýzy, mezinárodní zkušenosti a poskytování 
právních služeb v českém i anglickém jazyce 
na ekvivalentní úrovni.

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Longin Business Center  
Na Rybníčku 1329/5, 120 00 Praha 2
tel.: 296 368 350, fax: 296 368 351 
e-mail: law.office@mn-legal.eu, url: www.mn-legal.eu
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Kocián Šolc Balaštík, 
advokátní kancelář, s.r.o. 

O advokátní kanceláři  
Kocián Šolc Balaštík
KŠB, založená v roce 1990 ve formě sdružení ad-
vokátů, od roku 2012 působící jako společnost 
s ručením omezeným, se řadí mezi největší advo-
kátní kanceláře v České republice. S téměř sedmde-
sáti právníky a daňovými poradci poskytuje ve svém 
pražském sídle a ve svých pobočkách v Karlových 
Varech a v Ostravě komplexní právní a daňové po-
radenství tuzemským a zahraničním podnikatel-
ským subjektům. Během skoro dvaceti pěti let svého 
působení na trhu právních služeb v ČR získala KŠB 
renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schop-
na plně konkurovat globálním právním firmám a je 
opakovaně uváděna v mezinárodních i tuzemských 
hodnoceních jako vedoucí advokátní kancelář v ČR. 

Ačkoli je KŠB ryze českou advokátní kanceláří, 
má za sebou množství mezinárodních transakcí, 
získala bezpočet osobních kontaktů a vypěstovala 
si výborné pracovní vztahy s předními advokát-
ními kancelářemi prakticky po celém světě. KŠB 
je zakládajícím členem World Services Group, 
víceoborové profesní organizace sdružující ve-
doucí advokátní kanceláře a jiné přední odborné 
poskytovatele služeb z více než 115 zemí světa; 
podílí se rovněž na činnosti International Attor-
neys Club, organizace sdružující mezinárodně 
renomované advokátní kanceláře; a je aktivním 
členem Employment Law Alliance, globální sítě 
advokátních kanceláří poskytujících právní služ-

by v oblasti pracovního práva. Jeden ze zakláda-
jících partnerů KŠB, Martin Šolc, se na začátku 
roku 2013 stal jako první zástupce ze střední a vý-
chodní Evropy v historii generálním tajemníkem 
Mezinárodní advokátní komory (IBA – Interna-
tional Bar Association), profesní organizace sdru-
žující více než 200 advokátních komor a přes 45 
tisíc jednotlivých advokátů z celého světa. Letos 
byl jako jediný kandidát nominován na funkce vi-
ce-presidenta IBA; volba se uskuteční v říjnu 2014.

Naši lidé
KŠB získala po dobu svého působení řadu oceně-
ní, a to i ze strany renomovaných zahraničních 
agentur – např. Chambers Europe Awards for Ex-
cellence, Who’s Who Legal, IFLR100, Legal500 
atd. Například ročenka Chambers Europe 2014 
kladně hodnotí KŠB v oblastech Banking&Fi-
nance, Competition/Antitrust („A leader on 
the market with a good reputation and excellent 
lawyers on the team“), Corporate/M&A, Dispute 
Resolution („The team has the ability to translate 
complex technical matters into legal language“), 
Projects&Energy („Noted for public sector work, 
with excellent expertise on energy matters. Han-
dles projects mandates and is particularly recogni-
sed for its construction, dispute and environmental 
law capabilities“), Real Estate, Restructuring/
Insolvency, Tax („An excellent firm with very 
recognized people working there – we respect 
them enormously“) and TMT (“Well reputed in 

K
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the market for telecoms work and regularly assists 
international companies entering the Czech mar-
ket. Also handles regulatory matters, as well as IT 
outsourcing and data protection“). 

Tým advokátní kanceláře KŠB je tvořen právníky 
a daňovými poradci, kteří jsou uznávanými osob-
nostmi ve svých oborech. Řada z nich je opakova-
ně hodnocena coby přední odborníci v prestižních 
ratingových publikacích ze zahraničí (Chambers 
Global, Chambers Europe, IFLR1000, PLC Which 
Lawyer?, Legal500, Who´s Who Legal). Nejnověj-
ší vydání ročenky Chambers Global 2014 uvádí 
v oblasti korporátního práva a M&A coby přední 
experty řídící partnerku KŠB Dagmar Dubeckou 
(„fast and efficient, whilst giving you the attenti-
on you need“. spolu s partnery Jiřím Balaštíkem 
(„praised for his committed and experienced pre-
sence on mandates“. a Martinem Šolcem („cuts 
an impressive figure“), v oblasti řešení sporů pak 
partnera KŠB Pavla Dejla („He is a leading expert 
in the field with excellent practical knowledge of 
the area“. a v oblasti restrukturalizace opět řídící 
partnerku KŠB Dagmar Dubeckou a partnera KŠB 
Martina Šolce. 

Mezinárodní profesní uznání v aktuální publikaci 
britské ratingové společnosti Who´s Who Legal 
si kromě řídící partnerky KŠB Dagmar Dubecké 
(fúze a akvizice) a partnera KŠB Martina Šolce 
(fúze a akvizice) vydobyli i partner KŠB Jiří 
Horník pro oblast leteckého práva, partner KŠB 
Pavel Dejl (právo hospodářské soutěže) a daňová 
partnerka KŠB Helena Navrátilová (korporátní 
daně). Daňový tým KŠB v čele s Helenou Navrá-
tilovou byl označen publikací World Tax 2014, 
kterou vydává ratingová společnost International 
Tax Review 2014, za jednu z předních firem v ob-
lasti daní v České republice.

Hned tři partneři KŠB (Jiří Balaštík v oblasti ne-
movitostí, profesor Jan Dědič v oblasti obchodní-
ho práva, stejně jako Martin Šolc, který plaketu 
získal hned dvakrát) obdrželi titul Právník roku, 
udělovaný v rámci stejnojmenné tuzemské sou-
těže organizované Českou advokátní komorou 
a společností EPRAVO.cz. Řídící partnerka KŠB 
Dagmar Dubecká se v roce 2012 dostala mezi 
25 nejvýznamnějších žen českého byznysu 
v anketě vyhlašované Hospodářskými novinami 

a zpravodajským portálem IHNED.cz. V roce 2013 
pak své umístění v žebříčku ještě vylepšila, když 
v celkovém pořadí skončila na 13. místě a zároveň 
zvítězila v oborovém žebříčku Právní služby, po-
radenství a audit. 

Legislativní a publikační aktivity 
Členové advokátní kanceláře KŠB navázali 
i v uplynulém roce na rekodifikaci soukromého 
práva v Česku, jejíž účinnost nastala od 1. 1. 2014 
a na níž se mnozí z nich velmi výrazně podíleli, ať 
už zpracováváním připomínek k některým částem 
nového občanského zákoníku na základě zadání ze 
strany Ministerstva spravedlnosti České republiky 
(partner KŠB, profesor Jan Dědič, spolu s partnery 
KŠB Petrem Kasíkem, Martinem Krejčím, advo-
káty KŠB Janem Lasákem, Vladimírem Tropem 
a Vlastimilem Piherou), případně i zapojením do 
příprav zákona o obchodních korporacích (partner 
KŠB, profesor Jan Dědič, a advokát KŠB Vlastimil 
Pihera). Profesor Dědič spolu s Vlastimilem Pihe-
rou působili v Komisi pro aplikaci nové civilní 
legislativy zřízené Ministerstvem spravedlnosti 
České republiky Prof. Dědič je i členem Legisla-
tivní rady vlády České republiky a členem Roz-
kladové komise České národní banky. Rovněž 
další z partnerů, Petr Kasík, je předsedou Senátu 
III Rozkladové komise České národní banky 
a vedle toho i členem komise pro soukromé prá-
vo při Legislativní radě vlády ČR. 

Současné aktivity vztahující se k rekodifikaci mají 
ze strany členů týmu KŠB podobu zejména pub-
likační, ale i lektorskou. Advokát KŠB Jan Lasák 
vedl autorský kolektiv, který se podílel na vzniku 
zcela aktuálního komentáře k zákonu o obchod-
ních korporacích. Tento komentář vydalo přední 
právní nakladatelství Wolters Kluwer v září 2014. 
Spolupracovali na něm i advokát KŠB Martin 
Kubík a právní asistent KŠB Josef Kříž. Jan Lasák 
a advokát KŠB Vlastimil Pihera se dále podíleli 
i na komentářích k novému občanskému zákoní-
ku, které vydalo prestižní nakladatelství C.H. Beck. 

Vzdělávací KŠB Institut, s.r.o., který vznikl jako 
dceřiná společnost KŠB v roce 2012, se v uplynulém 
roce orientoval především – ale nejen – na proble-
matiku spojenou s novým občanským zákoníkem 
a zákonem o obchodních korporacích. Semináře 
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jsou určené především pro členy statutárních orgá-
nů, manažery a zástupce právnických profesí. Jsou 
ale sestavené tak, aby byly přínosné i pro účastníky 
z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají o konkrétní 
právní či daňovou problematiku. Přednášející KŠB 
Institutu jsou ve svých specializacích uznávanými 
experty. Odborným garantem a hlavním lektorem 
je partner KŠB prof. Jan Dědič, autor či spoluautor 
řady zákonů včetně rekodifikačních. 

Přehled vybraných referencí 
za období 2013 – 2014:

Jako příklad z poradenství KŠB za uplynulých 
dvanáct měsíců lze uvést následující:

�	V oblasti obchodního práva se jednalo zejména 
o poradenství v souvislosti s rekodifikačními 
změnami (tedy přizpůsobení zakladatelských 
dokumentů a smluv o výkonu funkce novým 
předpisům, poradenství při vhodném nastavení 
vnitřního systému řízení, poradenství ohledně 
vhodného nastavení vnitroskupinových vzta-
hů apod.) řadě subjektů, například ČEZ, a.s., 
Skanska, OKD, a.s., Green Gas DPB, a.s., Ad-
vanced World Transport, a.s., skupiny Ron-
aldsay/Karlovarské minerální vody, ŠKODA 
Transporation, a.s., Pražská energetika hold-
ing, a.s., Česká spořitelna, a.s., atd. 

�	V rámci fúzí a akvizic poskytovala KŠB právní 
služby například společnostem J&T Finance a.s. 
a J&T Finance Group, a.s. v souvislosti s pře-
hraniční fúzí a současnou změnou právní formy 
na evropskou společnost, Mitsubishi Electric, 
Nextira One Europe B.V., BM Management 
s.r.o. při realizaci financování prostřednictvím 
Kickstarteru – platformy komunitního financo-
vání kreativních projektů, Skanska, a.s. při od-
štěpení založením nové společnosti nebo Exova 
Metech AB během akvizice českého poskytova-
tele kalibračních a poradenských služeb GSMo-
bile Calibration. 

�	V oblasti bankovnictví a financí poskytova-
la KŠB právní služby například společnostem 
O2 Czech Republic, a.s., a to v otázkách fi-
nancování a regulace, dále RPG Byty, s.r.o. 
při přípravě nabídky seniorních zajištěných 
dluhopisů v hodnotě 400 milionů euro s výno-
sem 6,75 % splatných v r. 2020, DOMUS N.V. 

(jediný společník RPG Byty s.r.o.) v souvislosti 
se zvažovaným vstupem na burzu (IPO), Daire-
wa Plc. v souvislosti s vydáním eurových a ko-
runových zajištěných dluhopisů, Rockaway 
Capital SE v souvislosti s tzv. fondy rizikového 
kapitálu a při přípravě české emise dluhopisů, 
J&T Banka a.s. při emisi hybridních nástrojů 
typu perpetuitních dluhopisů, nebo J&T Global 
Finance III a J&T Global Finance IV B.V. 

�	V oblasti práva hospodářské soutěže patří mezi 
dlouholeté klienty KŠB například RWE, včetně 
RWE Transgas (kde lze uvést mimo jiné z ne-
dávné doby úspěšné zastupování uvedené spo-
lečnosti, kdy Nejvyšší správní soud zrušil jeden 
z výroků o deliktu a pokutě a vrátil příslušnou 
věc ÚOHS k dalšímu řízení), Karlovarské min-
erální vody, a.s. PHILIPS, Asiana, Heineken 
ČR a další. 

�	V oblasti práva duševního vlastnictví a infor-
mačních technologií poskytovala KŠB právní 
služby například Sdružení pro internetovou 
reklamu, dále společnosti Karlovarské min-
erální vody, a.s. v soudním sporu na ochra-
nu proti nekalé soutěži a zásahům do práv 
k ochranným známkám, Národnímu divadlu 
při přípravě vzorových smluv, Douwe Egberts 
Czech Republic s.r.o. při právním posouzení 
a revizi licenčních ujednání o užití softwarových 
aplikací. 

�	V rámci developmentu a práva nemovitostí lze 
uvést poradenství při projektovém financování 
výstavby Kladno shopping centre, včetně po-
radenství při nabývání pozemků od mnoha vlast-
níků, jakož i samotné výstavby a vybavení, pora-
denství Agile Europe při výstavbě fotovoltaické 
elektrány v Indii nebo ALSTOM v souvislosti 
s transakcí ohledně průmyslového areálu. KŠB 
se podílela i na poradenství společnosti DOMUS 
N.V. (jediný společník RPG Byty s.r.o.) při po-
radenství v rámci zvažovaného vstupu na burzu 
(a přípravě příslušného prospektu).

�	V oblasti veřejných zakázek patřily mezi naše 
klienty statutární město Plzeň v souvislosti 
s výstavbou nového divadla Statuárního města 
Plzně – Divadla Jízdecká a dále například spo-
lečnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., 
ALSTOM, s.r.o. nebo Astellas Pharma s.r.o. 

�	V daňovém právu jsme poskytovali poradenství 
mimo jiné Českému rozhlasu při sporu o DPH, 
jehož hodnota činí přibližně 800 milionů Kč, 

K
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dále společnostem YIT Stavo s.r.o., JOHNSON 
CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s., Kar-
lovarské minerální vody a.s., PACCAR Finan-
cial CZ s.r.o., AWT Doprava a.s a skupině 
společností Corinthia Palace Hotels.  � 

 

 

Kocián Šolc Balaštík,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
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Advokátní kancelář  
Kříž a partneři s.r.o. 

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

osob a dnes má formu společnosti s ručením ome-
zeným se třemi společníky.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s. r. o. (AKKP) 
má tedy bohaté zkušenosti s poskytováním práv-
ních 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. prá-
vu 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 tuzem-
ské i zahraniční klientele v celém spektru odvětví 
platného práva. AKKP poskytuje právní služby jak 
při přípravě smluvních dokumentů a jiných práv-
ních 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 možnos-
ti 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 kli-
enta. Spolu s individuálním přístupem ke každé-
mu 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 kolektiv-
ní vyjednávání | Veřejné zakázky | Hospodářská 
soutěž | Energetika | Obchodní právo závazkové 
a společenství | Nemovitosti | Insolvence | Rodinné 
právo | Správní právo | Daňové, finanční (včetně 
bankovnictví) a devizové právo | Trestní právo

AKKP je členem společnosti International Practice 
Group zahrnující desítky advokátních kanceláří, 
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daňových a auditorských poradenských společnos-
tí z mnoha zemí celého světa. AKKP nabízí právní 
služby nejen v rámci českého práva, ale je schopna 
v rámci účasti v International Practice Group za-
jistit 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 Counter-
feiting Inteligence Bureau – divize Mezinárod-
ní obchodní komory specializované na boj proti 
padělkům.

Mimo běžné poskytování právních služeb klien-
tům AKKP připravuje pro klienty i pravidelné in-
formace o zásadních změnách právních předpisů. 
Většina právníků AKKP je také velmi činná i v ji-
ných 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 okru-
hu týmu AKKP patří i autoři monografií z oblasti 
teorie a praxe autorského práva, pracovního prá-
va, 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.  �

 

Advokátní kancelář  
Kříž a partneři s.r.o. 
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Tel.: +420 224 819 334 

Fax: +420 224 819 343

e-mail: info@ak-kp.cz
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KŠD LEGAL  
advokátní kancelář s.r.o. 

O nás 
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. již téměř 
15 let poskytuje komplexní právní poradenství 
tuzemským i zahraničním subjektům a řadí se tak 
mezi přední advokátní kanceláře působící v České 
republice. KŠD LEGAL byla založena v roce 1999 
advokátem JUDr. Bohuslavem Kleinem, čestným 
předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské ko-
moře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, pod původ-
ním obchodním názvem KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ 
advokátní kancelář, v.o.s. (KŠD). Společníky advo-
kátní kanceláře KŠD LEGAL advokátní kancelář 
s.r.o. jsou JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., Mgr. Lukáš 
Trojan, Mgr. Martin Doleček a JUDr. Marek Bilej. 

Právní služby advokátní kanceláře KŠD LEGAL 
jsou více jak 7 let doplňovány komplexním ekono-
mickým a daňovým poradenstvím poskytovaným 
společností KŠD ECONOMIC a.s. 

Advokátní kancelář KŠD LEGAL prostřednictvím 
své pobočky KŠD LEGAL advokátska kancelária 
s.r.o. se sídlem v Bratislavě působí i na území Slo-
venské republiky, díky čemuž je schopna poskyto-
vat právní poradenství ve všech oblastech sloven-
ského práva. 

Naše motto
Hlavním mottem KŠD LEGAL je „WE KNOW HOW 
TO SCORE“, díky čemuž je opakovaně vyhledává-
na svými klienty k řešení jejich problémů. 

Právní tým
Právní tým advokátní kanceláře KŠD LEGAL je 
tvořen téměř třemi desítkami právníků, daňo-
vých poradců a odborníků, kteří poskytují našim 
klientům komplexní služby. Členové právního 
týmu advokátní kanceláře KŠD LEGAL disponují 
širokým spektrem odborných znalostí, věnují se 
publikační činnosti a ovládají jeden nebo více 
světových jazyků, což umožňuje poskytovat práv-
ní služby také v anglickém, německém, ruském 
a francouzském jazyce.

Řada právníků advokátní kanceláře KŠD LEGAL 
rovněž získala profesionální zkušenosti v mezi-
národních advokátních kancelářích působících 
v České republice a zahraničních advokátních 
kancelářích v zemích Evropské unie. 

Společníci advokátní kanceláře KŠD LEGAL působí 
i jako rozhodci při Rozhodčím soudu Hospodářské 
komory České republiky a Agrární komory České re-
publiky, a na národní i mezinárodní úrovni rozvíjejí 
svá zaměření i členstvím v mnoha prestižních orgá-
nech a institucích, z nichž lze příkladem uvést: 

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D. 
mimo jiné působí jako: 

�	Viceprezident FIM Europe
�	Soudce Mezinárodního odvolacího soudu FIA 

v Paříži
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�	Předseda Antidopingového výboru FIA
�	První viceprezident Autoklubu ČR
�	Člen Právního panelu Mezinárodní motocyklové 

federace (FIM)
�	Předseda Správní rady Nadačního fondu na pod-

poru talentované mládeže Autoklubu ČR
�	Předseda Legislativní rady Českého olympijské-

ho výboru
�	Člen Výkonného výboru Českého olympijského 

výboru
�	Předseda Sboru rozhodců Fotbalové asociace 

České republiky

Mgr. Lukáš Trojan 
mimo jiné působí jako:

�	Rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře Čes-
ké republiky 

�	Předseda Rozhodčí komise Českého olympijské-
ho výboru 

�	Předseda Národního odvolacího soudu Autoklu-
bu ČR 

�	Člen Rozkladové komise Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 

�	Viceprezident Unie obhájců České republiky 
�	Místopředseda Sboru rozhodců Fotbalové asoci-

ace České republiky

Mgr. Martin Doleček 
mimo jiné působí jako: 

�	Rozhodce u Rozhodčího soudu Hospodářské ko-
mory České republiky a Agrární komory České 
republiky 

�	Člen Komise ICC ČR pro mezinárodní arbitráž 
�	Člen správní rady Českého volejbalového svazu 
�	Člen legislativní komise Českého volejbalového 

svazu 

JUDr. Marek Bilej 
mimo jiné působí jako: 

�	člen sboru rozhodců Fotbalové Asociace ČR 
�	člen licenční komise FA ČR 
�	člen disciplinárního tribunálu FAS AČR 

Oblasti specializace a ocenění
Advokátní kancelář KŠD LEGAL poskytuje kom-
plexní právní poradenství a služby vysoce kva-
litní profesní úrovně ve všech hlavních právních 
oblastech, a to v plném rozsahu odpovídajícím 
nejvyšším standardům. KŠD LEGAL se podílí na 
realizaci řady významných transakcí z oblastí jako 
například bankovní sektor, finanční a pojišťovací 
služby, stavební průmysl, letecký průmysl, auto-
mobilový průmysl, environmentální sektor, těžké 
a lehké strojírenství, vodárenství, telekomunikace, 
farmaceutický průmysl, development a v nepo-
slední řadě též veřejný sektor. 

Mezi zvláštní zaměření advokátní kanceláře KŠD 
LEGAL patří oblast sporného řízení a arbitráží, 
ve které čerpá mimo jiné z hlubokých zkušeností 
svých společníků z působení v českých i meziná-
rodních rozhodčích orgánech. Naše služby v této 
oblasti byly oceněny titulem doporučená advo-
kátní kancelář v oblasti řešení sporů a arbitráže 
v soutěži Právnická firma roku 2014. 

Dlouhodobým specifickým zaměřením KŠD LE-
GAL je oblast sportovního práva, v rámci které 
pravidelně poskytuje právní služby v souvislosti 
s přípravou a realizací významných sportovních 
akcí, se zajištěním účasti českých sportovců na 
těchto akcích, zabezpečením marketingových 
a sponzorských otázek apod. (např. Zimní olym-
pijské hry v Sochi 2014). Dlouhodobě je KŠD 
LEGAL začleněna do pracovního týmu, který byl 
pověřen vypracováním nového zákona o podpoře 
sportu a dalších souvisejících materiálů. V rámci 
této právní agendy naše kancelář poskytuje právní 
poradenství jednak významným neziskovým spor-
tovním organizacím, sportovním klubům, spor-
tovním nadacím či individuálním sportovcům, 
tak i podnikatelským subjektům, a to v souvislosti 
s jejich marketingovou, sponzorskou a reklamní 
činností ve sportovním prostředí. Advokátní kan-
celář je také oficiálním dodavatelem právních slu-
žeb pro Český olympijský výbor, společnost Česká 
olympijská, a.s., Český paralympijský výbor a Au-
toklub ČR. Dokladem výsadního postavení advo-
kátní kanceláře KŠD LEGAL v oblasti sportovního 
práva je také její opakované vítězství v prestižní 
soutěži Právnická firma roku, kde se advokátní 
kancelář KŠD LEGAL stala vítězem, tj. nejlepší 
advokátní kanceláří v kategorii Právnická fir-
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ma roku – v oblasti „Sportovní právo“ v letech 
2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. V tomto práv-
ním zaměření byla britskou společností Corpora-
te INTL v soutěži „Corporate INTL Global awards 
2015“, označena za vedoucí firmu na území České 
republiky.

Advokátní kancelář KŠD LEGAL má vytvořen silný 
právní tým i pro oblast trestního práva, který se 
věnuje převážně hospodářské a daňové trestné čin-
nosti. Naše advokátní kancelář zastupuje jak obvi-
něné, tak i řadu českých i zahraničních korporací 
poškozených trestnou činností. V této souvislosti 
pro naše klienty poskytujeme i služby v oblasti 
compliance a risk investigation. Naše služby v ob-
lasti trestního práva byly oceněny titulem velmi 
doporučená advokátní kancelář v oblasti trestního 
práva v soutěži Právnická firma roku 2014. 

Advokátní kancelář KŠD LEGAL se dlouhodobě 
silně zaměřuje i na oblast veřejných zakázek, 
ve které poskytuje komplexní právní poradenství 
a služby jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak 
i pro uchazeče o veřejné zakázky. Naše služby na 
poli veřejných zakázek byly oceněny titulem dopo-
ručená kancelář v oblasti veřejných zakázek v sou-
těži Právnická firma roku 2014. 

Advokátní kancelář KŠD LEGAL se dále úspěšně 
zaměřuje i na obor pracovního práva a restruk-
turalizace a insolvence, což dokládají i tituly do-
poručená kancelář v oblasti pracovního práva 
a doporučená kancelář v oblasti restrukturalizace 
a insolvence v soutěži Právnická firma roku 2014. 

PRO BONO 
Důležitou součástí aktivit KŠD LEGAL jsou také 
činnosti a spolupráce v oblasti společenské odpo-
vědnosti a akcí za účelem podpory občanské spo-
lečnosti. KŠD LEGAL se aktivně několik let podílí 
na řadě podpůrných projektů jako například na 
podpoře nezávislé kinematografie a výtvarníků. 

V souvislosti se specifickým zaměřením naší kan-
celáře v oblasti sportovního práva je to i poskyto-
vání pro bono právního poradenství ze strany KŠD 
LEGAL českým sportovcům a sportovním organi-
zacím. Advokátní kancelář KŠD LEGAL sponzoruje 
posádku českého čtyřkajaku, který aktuálně zís-

kal na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 
v zlatou medaili. 

Naši klikenti (příkladem) 
Autoklub ČR, Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 
Český olympijský výbor, Český paralympijský 
výbor, Český volejbalový svaz, ČEZ, a.s., skupina 
CRESCON, DATART INTERNATIONAL a.s., Fotba-
lová asociace České republiky, OT Energy services 
a.s., investiční skupina KKCG, kraje Jihomoravský, 
Jihočeský a Vysočina, Linde Material Handling 
Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Financial 
Services Česká republika s.r.o., ONDEO Services 
CZ, s.r.o., PSJ, a.s., SKANSKA a.s., TECHO a.s., Te-
reos TTD, a.s., TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
Vodafone Czech Republic a.s 

Příklady transakcí
�	poskytování komplexního právního poradenství 

Českému olympijskému výboru a společnosti 
Česká olympijská, a.s. v souvislosti s přípravou 
olympijských her (ZOH v Sochi v roce 2014). 
Právní poradenství spočívá jednak v právní 
podpoře při organizačním zajištění účasti české-
ho olympijského týmu na OH (tj. např. zajiště-
ní provozu olympijského domu v působišti OH 
a účasti sportovní reprezentace na OH) a dále 
v právní podpoře při sjednávání sponzorských 
a marketingových smluv s partnery ČOV, resp. 
Českého olympijské- ho týmu 

�	zastupování klienta Jana Štěrby, českého kaja-
káře v řízení před Arbitrážní komisí Mezinárod-
ní kanoistické federace (ICF) a dále před spor-
tovním arbitrážním soudem (CAS) zřízeným ad 
hoc v Londýně v souvislosti s rozhodnutím Me-
zinárodní kanoistické federace o užití nepovole-
né látky a zákazu startu na šest měsíců v rámci 
olympijské kvalifikace v Poznani, v průběhu ko-
nání OH v Londýně, která skončila pro našeho 
klienta úspěšně – zproštění obvinění z dopingu 
a zajištění účasti na OH 

�	poskytování právního poradenství v rámci pře-
shraniční fúze sloučením pro klienta DATART 
INTERNATIONAL, a.s. a DATART MEGASTO-
RE, s.r.o. 

�	zastupování klienta v řízení před Evropskou ko-
misí týkajícího se vztahů mezi klientem a další-
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mi subjekty působícími na území České republi-
ky v oblasti energetického průmyslu 

�	právní zastupování klienta v soudním sporu 
o určení neplatnosti smlouvy o prodeji akcií – 
Pivovar Náchod, které skončilo vítězstvím pro 
našeho klienta 

�	právní zastupování společnosti Vodafone Czech 
Republic, a.s. v kmitočtové aukci o 4G licence 

�	poskytování komplexního právního poraden-
ství společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. 
v rámci fúze se společností BroadNet Czech, a.s. 

�	zastupování klienta PSJ, a.s. při obraně proti 
šikanóznímu insolvenčnímu návrhu, včetně do-
sažení průlomového soudního rozhodnutí o od-
škodnění za šikanózní postup údajného věřitele 

�	Zastoupení Romana Kreuzigera ve věci údajné-
ho porušení antidopingových předpisů Meziná-
rodní cyklistické federace

�	poskytování komplexního právního poradenství 
v rámci vnitrostátní fúze sloučením společnosti 
Tereos TTD, a.s. (nástupnická společnost) a spo-
lečnosti MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s. 
(zanikající společnost) 

�	úspěšné judikatorně průlomové zastupování po-
slance Parlamentu ČR v rámci řízení o vynětí 
z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. �

‚
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Maršálek & Žíla,  
advokátní kancelář

A dvokátní kancelář Maršálek & Žíla se sídlem ve 
Vsetíně byla založena prvního listopadu roku 

2009 zakládajícími advokáty Mgr. Petrem Maršál-
kem a Mgr. Michalem Žílou, a společná advokátní 
kancelář tedy poskytuje právní služby téměř přes-
ně 5 let. V červenci roku 2013 byla otevřena první 
pobočka kanceláře ve Zlíně, která byla v červenci 
roku 2014 přesunuta do Holešova. Od založení spo-
lečné advokátní kanceláře byl kolektiv advokátní 
kanceláře rozšířen o dva advokátní koncipienty, tři 
zaměstnané právníky, čtyři právní asistenty a dvě 
administrativní asistentky. Členové týmu advokátní 
kanceláře Maršálek & Žíla se individuálně speciali-
zují na konkrétní oblasti práva za současného zajiš-
tění generální praxe advokátních koncipientů, jejíž 
absolvování je nezbytnou součástí úspěšného složení 
advokátních zkoušek. Advokátní kancelář Maršálek 
& Žíla je kolektivem mladých právníků s průměrným 
věkem členů týmu (s ukončeným vysokoškolským 
magisterským vzděláním v oboru právo a právní 
věda) pod 31 let věku. 

Kvalitu právních služeb naší advokátní kanceláře 
podporuje používání moderních prostředků komu-
nikace na dálku mající za cíl poskytnout klientovi 
co nejrychlejší reakci v případě nutnosti promptního 
řešení. Pochlubit se beze sporu můžeme vlastním, 
unikátně zpracovaným, systémem interní evidence, 
jehož hlavní přednostní je moderní elektronická 
evidence správy právních sporů našich klientů. Sys-
tém interní evidence umožňuje našim paušálním 
klientům on-line zabezpečené nahlížení pro každý 

jednotlivý případ, který naší kanceláři předali ke 
zpracování. 

Naše advokátní kancelář je zaměřena na poskytování 
právních služeb zejména stálým klientům kanceláře, 
jejichž počet se od doby vzniku kanceláře čtyřnáso-
bil. V současné době poskytuje naše advokátní 
kancelář právní služby permanentně více než šesti 
desítkám firem z celé České republiky (tedy o 10 
subjektům více, než v předchozím období). 

Za dobu od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014 byly naší advo-
kátní kanceláří v preferovaných právních oblastech 
poskytnuty právní služby v rozsahu: 

Právo obchodních společností 
včetně přeměn: 

V rozhodné době jsme úspěšně realizovali celkem 
93 korporátních změn (tedy o 24 korporátních změn 
více než v předchozím období). V rámci korporát-
ních změn byly naší advokátní kanceláří posky-
továny služby v oblastech převodu akcií/převodů 
podílů se změnami ve statutárních orgánech, 
zvyšování základního kapitálu, převod části podniku 
(obchodního závodu), úspěšně provedené likvidace 
dvou obchodních společností, realizace generálních 
opt-in v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, 
apod. Celkový objem transakcí spojených s korporát-
ními změnami dosáhl finanční hodnoty převyšující 
50 000 000 Kč. 
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Insolvence: 
Naše AK podala v minulém období celkem 12 in-
solvenčních návrhů. Dále jsme podali v zastoupení 
klientů 51 přihlášek pohledávek v celkové výši 
46  800 000 Kč. 

Řešení sporů a arbitráže: 
V posuzovaném období jsme v zastoupení klientů 
převzali právní zastoupení klientů ve 332 právních 
sporech (tedy s nárůstem 117 případů oproti před-
chozímu období). Součet vymáhaných částek v těch-
to sporech činí cca 88 500 000 Kč. V posuzovaném 
období jsme podali 116 návrhů na nařízení exekuce 
pro zaplacení nároků v celkové výši přesahující 
11  000  000  Kč.

Pracovní právo: 
V rozhodném období, tj. od 1.8.2013 do 31.7.2014, 
jsme pro klienty naší advokátní kanceláře připravili 
přibližně 120 pracovních smluv, mzdových výměrů, 
dodatků k pracovním smlouvám, dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmot-
né odpovědnosti a dohod o srážkách ze mzdy. 
Dále jsme vyhotovili zhruba 60 úkonů směřujících 
k ukončení pracovního poměru, tedy dohod o roz-
vázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitých 
zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního 
poměru ve zkušební době. Rovněž jsme sepsali nebo 
zrevidovali přibližně 20 dokumentů souvisejících 
s dočasným přidělením zaměstnanců agentury prá-
ce k výkonu práce u uživatele, jako jsou rámcové či 
dílčí dohody o dočasném přidělení a pokyny k do-
časnému přidělení. Nárůst agendy pracovního práva 
lze v komparaci s předchozím obdobím definovat 
přibližně o 150 %. 

Nemovité věci: 
V době od 08/2013 do 07/2014 naše advokátní 
kancelář připravovala a úspěšně realizovala celkem 
137 kupních smluv, jejichž předmětem byl převod 
vlastnického práva k nemovitostem (nemovitým vě-
cem) zapsaným v katastru nemovitostí s celkovou 
hodnotou převáděných nemovitých věcí převyšující 
59 000 000 Kč. V rámci úkonů týkajících se nemovi-
tých věcí jsme dále poskytovali právní služby i u dal-
ších smluvních typů, jako jsou smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní, darovací smlouvy, směnné smlouvy 

a u smluvních typů věcných práv k věcem cizím 
smlouvy o zřízení zástavního práva a smlouvy o zří-
zení věcného břemena, jakož i služebnosti bytu, 
apod. Lze konstatovat, že v oblasti práva nemovitých 
věcí jsme pro naše klienty zajišťovali právní služby 
v komplexním rozsahu dle požadavků a specifických 
podmínek každého klienta. 

Pro naše klienty jsme dále v rozhodné době připra-
vili přibližně více než tři tisíce pět set dokumentů 
(smlouvy, prohlášení, právní analýzy, apod.) a vyjá-
dření ke specifickým úkolům, a to ve všech prefero-
vaných oblastech práva shora specifikovaných, jakož 
i v ostatních oblastech práva výslovně neuvedených. 
Naše advokátní kancelář je zaměřena na regionální 
klienty primárně se sídlem v oblasti Zlínského kraje, 
přičemž hlavním cílem naší advokátní kanceláře je 
stabilní (paušální) zastupování stálých klientů naší 
kanceláře, k čemuž napomáhá i pobočka advokátní 
kanceláře Maršálek & Žíla v Holešově. 

Naší prioritou je osobní jednání s klienty včetně vy-
řizování běžné firemní agendy paušálních klientů 
v závazné lhůtě 24hod od okamžiku předání věci, 
kdy běžná agenda je vyřizována prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku. Našim klientům 
se snažíme zabezpečit komfortní právní servis spočí-
vající v aktivním jednání s jejich partnery, přípravou 
provozní dokumentace včetně nastavení systému 
dodavatelsko-odběratelských vztahů s cílem mini-
malizovat vznik sporů vyplývajících z nedostatečné 
kvality smluvní dokumentace, když tento systém 
řízení smluvních vztahů lze považovat za hlavní pří-
nos stabilní spolupráce s našimi klienty, neboť jeho 
zásadním přínosem je minimalizace existence spor-
ných pohledávek a silné postavení klienta v případ-
ném nalézacím řízení. � 

Maršálek & Žíla,  
advokátní kancelář 
Stará Cesta 676  

755 01  Vsetín  

Tel.: +420 571 410 895 

Fax: +420 571 410 232 

e-mail: vsetin@marsalekzila.cz 

URL: www.marsalekzila.cz
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Moreno Vlk & Asociados
Advokátní kancelá e / Abogados / Attorneys at Law

Praha   I   Madrid   I   Bratislava

MORENO VLK & ASOCIADOS

M ezinárodní advokátní kancelář MORENO 
VLK & ASOCIADOS založili Václav Vlk 

a José Julio Moreno Baena – uznávaní odborníci 
na procesní zastupování. Oba partneři pojímají 
právní poradenství jako komplexní podporu klien-
ta a z toho také vychází naše multidisciplinární na-
bídka místních i mezinárodních právních služeb. 

Ve třech evropských zemích nabízíme především 
specializovaná zastupování na místních trzích, 
se zaměřením na klasickou advokátní spornou 
a nespornou agendu a komplexní mezinárodní 
a národní právní služby pro korporátní klientelu. 
Právní služby poskytujeme nejen v češtině a špa-
nělštině, ale také v angličtině, ruštině, němčině 
a slovenštině.

Jsme jediná česko-španělská advokátní kancelář, 
poskytujeme přímé zastoupení španělskými práv-
níky. Díky tomu je rozsah našich služeb jedinečný, 
zejména pročeské firmy s působností v hispánské 
oblasti a pro španělsky mluvící klientelu. Naši 
právníci mají důvěrnou znalost místního prostře-
dí – právní praxe, mentality lidí i společenských 
zvyklostí. MORENO VLK & ASOCIADOS byla od 
samého počátku existence vědomě budována jako 
mezinárodní advokátní kancelář vznikající spoje-
ním místních advokátů z obou zemí, nikoliv tedy 
jak je obvyklé vytvářením zahraničních poboček 
českých advokátních kancelář v zahraničí či na-
opak zahraničních kanceláři v Česku. Tento kon-
cept je v rámci prostředí nejen české advokacie 
výjimečný.

Naše domény jsou:
�	Komplexní vedení sporu, správního řízení či 

trestního procesu, včetně přípravy a zajištění 
důkazů a mediálního zastoupení

�	Odpovědnostní vztahy z náhrad škody při plně-
ní smluv, insolvenčních řízení a odpovědnost-
ní vztahy statutárních orgánů a vrcholového 
managementu

�	Procesní zastupování a procesní strategie 
v soudních a správních řízeních, prevence proti 
soudním sporům a případná příprava na ně

�	Náhrady škody, ochrana dobré pověsti a ochra-
na fyzických osob ve vztahu k nesprávnému 
úřednímu postupu a nezákonným rozhodnutím

�	Trestní právo 
�	Rodinné právo a SJM
�	Audity a due diligence ve věcech odpovědnosti , 

včetně odpovědnosti trestní a správní
�	Správní řízení

Ve Španělském království

�	Právní vztahy k nemovitostem a právní otázky 
urbanismu

�	Komplexní korporátní agenda
�	Vymáhání pohledávek a obchodní agenda 
�	Náhrada škody 
�	Rodinné právo a SJM
�	Zastupování při jednání se státní správou
�	Sportovní právo

Komplexní právní servis pro sportovce, pro spor-
tovní asociace, organizace, svazy a sportovní kluby

M
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�	Zastupování při jednáních ve věci profesionální-
ho angažmá, transferů atd.

�	Vyjednávání smluvních podmínek při výkonu 
sportovní činnosti

�	Poradenství v oblasti transferů; přestupy 
a hostování; v ČR i v zahraničí 

�	Zastupování před českými a mezinárodními 
sportovními asociacemi, organizacemi a jejich 
orgány

�	Odpovědnost za škodu při úrazech vzniklých 
v souvislosti s výkonem sportovní činnosti

�	Pracovněprávní problematika, pracovní smlou-
vy sportovců, trenérů a osob, které vykoná-
vají činnost související se sportovní činností 
sportovců

�	Poradenství při využití reklamních práv
�	Zakládání sportovních asociací, organizací, sva-

zů a klubů
�	Legislativní činnost; příprava a tvorba sportov-

ních právních předpisů, řádů, statutů apod.
�	Poradenství a zastupování při jednáních ve věci 

nákupu a prodeje hráčů
�	Poradenství ve věci nároku na výchovné 

a tzv. solidarity payment v rámci transferů 
�	Vyjednávání smluvních podmínek s ostatními 

kluby, hráči, agenty, trenéry, sponzory apod.
�	Příprava a revize smluv, zejména: transferové 

smlouvy, smlouvy o hostování 
�	Práva na televizní a rozhlasové přenosy �

MORENO VLK & ASOCIADOS
Sokolovská 32/22 

186 00 Praha 8 

Tel.: +420 224 818 736-7 

Fax: +420 224 818 736-7 

e-mail: praha@moreno-vlk.eu

URL: www.moreno-vlk.eu



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   121

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

S polečnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 
poskytuje komplexní právní služby v oblas-

tech práva veřejného investování, informačních 
a komunikačních technologií, obchodního, ob-
čanského, správního, energetického, horního, 
životního prostředí, zdravotnického, vodohospo-
dářského, lesního, pracovního, práva ES a práva 
mezinárodního. 

Nejvýznamněji se zaměřujeme na oblast veřejného 
investování se specializací na zadávání veřejných 
zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních 
smluv (PPP), dále na veřejnou podporu a fondy 
EU. Služby v oblasti veřejného investování jsou 
doplněny službami v oblasti práva duševního 
vlastnictví se zaměřením na IT/ICT, stavebního 
práva, práva v oblasti vodohospodářských infra-
struktur, korporátního a závazkového práva, ob-
čanského práva, pracovního práva a práva ES/EU. 
V oblasti práva veřejného se věnujeme rovněž za-
stupování klientů v soudních a správních řízeních 
a poradenství v oblasti práva mezinárodního (me-
zinárodní arbitráže). 

Využíváme rozsáhlých zkušeností jednotlivých 
členů právnického týmu, který dnes tvoří více 
než 20 kvalifikovaných právníků. S ohledem 
na klientskou poptávku po poskytování kom-
plexních řešení trvale spolupracujeme s řadou 
externích konzultantů a znalců z ekonomické či 
daňové oblasti, z prostředí IT/ICT, energetiky 
či z oblasti čerpání prostředků z fondů EU. Díky 
tomu je společnost schopna poskytovat plně kva-
lifikované poradenství přesně dle specifických 

potřeb klienta. Praktickým příkladem je strate-
gická aliance, kterou vytvořily advokátní kance-
lář MT Legal a společnost SEVEn (Středisko pro 
efektivní využívání energie), s cílem poskytovat 
komplexní a profesionální servis při realizaci 
projektů EPC – Energetické služby se smluvně za-
ručenou úsporou (prostředek k dosažení energe-
tických a finančních úspor bez nutnosti přímých 
investic zadavatele). 

Naši právní specialisté pravidelně publikují v od-
borných mediích a přednáší na vědeckých konfe-
rencích a odborných seminářích, které se věnují 
zejména veřejným zakázkám, PPP projektům, IT/ 
ICT, vodohospodářství i problematice EPC apod. 

Společnost MT Legal byla založena v září 2008, 
a to na letitých právních zkušenostech čtyř part-
nerů – Tomáše Machurka, Milana Šebesty, Davida 
Dvořáka a Petra Novotného. 

Právní služby naší společnosti jsou v současné 
době dostupné klientům na celém území České 
republiky, a to prostřednictvím kanceláří v Praze, 
Brně a Ostravě. Díky zahraničním partnerům po-
skytujeme právní poradenství také v jiných člen-
ských zemích Evropské unie i mimo ni.

MT Legal je členem Asociace pro veřejné zakázky, 
Asociace pro rozvoj infrastruktury (dříve Asociace 
PPP), Asociace obranného a bezpečnostního prů-
myslu ČR, Asociace poskytovatelů energetických 
služeb ČR (APES), České společnosti pro stavební 
právo a Těžební unie.

M
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Ocenění
V roce 2014 získala advokátní kancelář MT Legal nej-
vyšší ocenění „Právnická firma roku 2014 pro oblast 
veřejných zakázek“ a v roce 2012 nejvyšší ocenění 
„Právnická firma roku 2012 pro regionální kancelář“. 

Současně se v této prestižní soutěži pořádané spo-
lečností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva 
spravedlnosti ČR a České advokátní komory pravi-
delně umisťujeme mezi nejlépe hodnocenými kan-
celářemi jak pro oblast veřejných zakázek, tak pro 
oblast práva informačních technologií.

Již řadu let udržujeme certifikát kvality ISO 
9001:2008 udělovaný uznávanou certifikační 
společností NQA. Předmětem certifikace je „Po-
skytování právních služeb, poradenství v oblasti 
veřejného investování a provádění zadávacích 
a výběrových řízení“.

Společenská odpovědnost
Společnost MT Legal kromě své právní praxe dlou-
hodobě podporuje vybrané charitativní projekty 
neziskových organizací a nadačních fondů. Spo-
lupracujeme, či v rámci svých pro bono aktivit, 
podporujeme významné humanitární organizace 
Člověk v tísni a Konto bariéry.

Spolupráce s nadací Konto bariéry vyústila v roce 
2014, kdy jsme se stali jedním z hlavních partnerů 
nadace a založili nadační firemní fond MT Legal. 
Současně podporujeme v jednotlivých případech 
další projekty, jako například pomoc opuštěných 
či znevýhodněných dětí prostřednictvím spolu-
práce s Nadací Terezy Maxové dětem. Přispívá-
me také na ozdravné rekondiční pobyty pro děti 
z Ukrajiny pořádané Sociálním nadačním fondem 
města Brna „Domovy potřebných“. 

V oblasti sportu podporujeme hokejový tým HC 
Kometa Brno i hendikepované sportovce prostřed-
nictvím České nadace sportovní reprezentace. 

V roce 2014 se naše společnost MT Legal stala čle-
nem Business Leaders Forum (BLF), jež je platfor-
mou sdružující společensky odpovědné podnikate-
le a firmy, naplňující svými principy společenskou 
odpovědnost. BLF je součástí prestižních meziná-

rodních organizací International Business Leaders 
Forum a CSR Europe.

Partneři společnosti
Tomáš Machurek 
�	je jedním ze zakládajících členů a současně 

i stávajícím předsedou výkonného výboru Aso-
ciace pro veřejné zakázky;

�	je garantem připomínek advokátní kanceláře 
v rámci nově připravovaného zákona o veřej-
ných zakázkách ve vazbě na novou evropskou 
legislativu; 

�	je přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj; 

�	je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu 
o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); význam-
ně se podílel rovněž na zpracování Metodiky 
zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 

�	je členem rozkladové komise předsedy Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast ve-
řejných zakázek; v rámci své specializace řadu 
let intenzivně přednáší na nejrůznějších semi-
nářích, konferencích a workshopech a publikuje 
v odborném tisku.

Milan Šebesta
�	již řadu let se specializuje na oblast práva ve-

řejného investování, zejména ve vazbě na právo 
ICT, oblast energetiky a čerpání z fondů EU;  

�	je členem týmu pro připomínky advokátní kan-
celáře k nově připravovanému zákonu o veřej-
ných zakázkách ve vazbě na novou evropskou 
legislativu;  

�	kromě přímého spoluautorství zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je rov-
něž spoluautorem Metodiky zadávání veřejných 
zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo 
pro místní rozvoj a rozsáhlého komentáře k zá-
konu o veřejných zakázkách; 

�	je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu 
o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); 

�	v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální stu-
dium oboru Public Procurement Law and Policy 
(Právo a koncepce veřejného zadávání) na Uni-
versity of Nottingham ve Velké Británii u pro-
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fesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of 
Laws (LL.M.); 

�	je držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 
202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon 
funkce zapsaného mediátora pro urovnávání ob-
chodních a jiných právních sporů; 

�	v rámci své specializace řadu let intenzivně 
přednáší a publikuje v odborném tisku.

David Dvořák
�	je členem týmu pro připomínky advokátní kan-

celáře k nově připravovanému zákonu o veřej-
ných zakázkách ve vazbě na novou evropskou 
legislativu;

�	je přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách; 

�	je autorem monografie „Smluvní vztahy ve ve-
řejných zakázkách a jejich změny“ (C. H. Beck, 
2014); 

�	je spoluautorem komentáře ke koncesnímu zá-
konu (2. vydání, C. H. Beck); 

�	rovněž je spoluautorem publikace Zadávání 
veřejných zakázek ve stavebnictví (2. vydání, 
Linde); 

�	působil jako člen rozkladové komise předsedy 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro ve-
řejné zakázky; 

�	v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální stu-
dium oboru Public Procurement Law and Policy 
(Právo a koncepce veřejného zadávání) na Uni-
versity of Nottingham ve Velké Británii u pro-
fesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of 
Laws (LL.M.); 

�	zastupoval Českou republiku v Poradním výbo-
ru pro veřejné zakázky Evropské komise a v pra-
covní skupině pro veřejné zakázky UNCITRAL;

�	v rámci své specializace řadu let intenzivně 
přednáší a publikuje v odborném tisku.

Petr Novotný
�	je členem týmu pro připomínky advokátní kan-

celáře k nově připravovanému zákonu o veřej-
ných zakázkách ve vazbě na novou evropskou 
legislativu; 

�	byl členem týmu, který se podílel na tvorbě zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
a současně jedním z autorů komplexní Meto-
diky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro 
místní rozvoj; má široké znalosti v oblasti ko-

munitárního práva veřejných zakázek a koncesí 
včetně tuzemské i evropské soudní judikatury 
a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže; 

�	v roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální stu-
dium oboru Public Procurement Law and Policy 
(Právo a koncepce veřejného zadávání) na Uni-
versity of Nottingham ve Velké Británii u pro-
fesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of 
Laws (LL.M.); 

�	je držitelem osvědčení mediátora dle zákona č. 
202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon 
funkce zapsaného mediátora pro urovnávání ob-
chodních a jiných právních sporů; 

�	v rámci své specializace hojně publikuje v od-
borném tisku.

Nabízené služby
Veřejné zakázky 
�	náš specializovaný právní tým realizoval pro své 

klienty v dané oblasti již několik stovek zadáva-
cích řízení s celkovou hodnotou v řádech desí-
tek miliard korun;

�	v oblasti veřejných zakázek poskytujeme kom-
plexní právní služby zahrnující zejména zpra-
cování analýz, posouzení a stanovení vhodné 
koncepce řešení daného projektu včetně iden-
tifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak 
z pohledu právního řádu ČR a evropských před-
pisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže a Evropského soudního 
dvora;

�	poskytujeme rovněž služby spočívající v rea-
lizaci a administraci zadávacích řízení včetně 
přípravy veškeré smluvní dokumentace, právní 
audity (due diligence) realizovaných zadávacích 
řízení, zastupování v řízení před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže či soudem i ško-
licí a metodickou činnost v oblasti veřejných 
zakázek; 

�	poskytujeme podporu v oblasti elektronizace za-
dávacích řízení a centralizovaných nákupů.

Koncese, PPP projekty
�	v této oblasti zajišťujeme díky svým dlouhodo-

bým zkušenostem zadavatelům právní podporu 
v této oblasti v nejširším slova smyslu; 

�	právní podpora v oblasti koncesí a PPP pro-
jektů spočívá zejména ve zpracování koncepcí 

M
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a analýz vhodných modelů realizace PPP pro-
jektů (včetně koncesních projektů), zpracová-
ní koncesní a veškeré smluvní dokumentace či 
komplexní realizace vlastního koncesního řízení 
nebo případně soutěžního dialogu na infrastruk-
turní projekty.

Veřejná podpora
�	veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti ve-

řejného investování; 
�	klientům poskytujeme služby spočívající v po-

radenské a konzultační činnosti z hlediska prá-
va veřejné podpory, návrzích vhodných řešení 
včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravi-
del EU; jsme současně schopni zastoupit klienta 
při jednáních a řízeních před Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.

IT/ICT
�	pro tuto specifickou oblast disponujeme týmem 

zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé 
praktické zkušenosti v dané oblasti; 

�	součástí právních služeb v dané oblasti je kom-
plexní řešení právní problematiky pořizování 
SW a HW, stejně tak i správa a údržba rozsáh-
lých počítačových sítí, implementace SW aplika-
cí, výstavba a provoz datových center, komplet-
ní či částečný outsourcing ICT se zohledněním 
ostatních právních aspektů (např. pracovně-
právních, ochrany práv duševního vlastnictví 
se zaměřením na právo autorské apod.), právní 
poradenství v oblasti ochrany osobních údajů 
nebo právní služby spojené s provozem dato-
vých schránek.

Fondy Evropské unie
�	díky úzké spolupráci s osvědčenými externími 

spolupracovníky jsme schopni nabídnout kom-
plexní servis pro zájemce a žadatele o finanční 
prostředky ze strukturálních fondů EU;

�	v dané oblasti jde o služby v podobě předběžné 
konzultace ohledně možnosti získání dotace, 
zpracování a administraci žádosti a realizaci na-
vazujících kroků souvisejících s vlastní realizací 
projektu (např. realizaci zadávacího či konces-
ního řízení);

�	naše specializace nacházejí uplatnění například 
i při administraci řady zadávacích řízení vztahu-
jících se k jednotlivým operačním programům 
(zejména ROP, OPŽP, VaVpI, OPPI).

Energetika
�	specializujeme se na poradenství v oblasti ener-

getických úspor a obnovitelných zdrojů energie; 
�	v roce 2011 jsme vytvořili se společností SEVEn, 

o. p. s. strategickou alianci pro realizaci projek-
tů EPC (Energetických služeb se smluvně zaru-
čenou úsporou) směřujících ke zvyšování ener-
getické účinnosti, v rámci kterých je klientům 
poskytováno komplexní odborné poradenství ve 
formě technické i právní podpory.

Provozní smlouvy ve vodohospodářství
�	problematika provozních smluv ve vodohospo-

dářství představuje specifickou agendu, která se 
průřezově týká mnoha odvětví; 

�	podstatou námi poskytovaných služeb jsou 
úpravy existujících smluv, jakož i zpracování 
nových provozních smluv mezi vlastníky vodo-
hospodářské infrastruktury (obce, municipální 
společnosti) a provozovateli této infrastruktury 
tak, aby smlouvy splňovaly zejména požadav-
ky tzv. nejlepší mezinárodní praxe. To je jedna 
ze zásadních podmínek pro čerpání finančních 
prostředků na obnovu této infrastruktury z Fon-
du soudržnosti a Operačního programu Životní 
prostředí; 

�	v této oblasti spolupracujeme s osvědčenými 
ekonomickými a technickými poradci a díky 
tomu nabízíme v odvětví vodohospodářství 
komplexní služby.

Korporátní a závazkové právo
�	právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veš-

keré záležitosti týkající se korporátního práva, 
od zvolení vhodného typu společnosti a jejího 
založení přes komplexní správu korporátních zá-
ležitostí, až po likvidaci obchodních společností; 

�	v záležitostech závazkového práva jde o kom-
plexní poradenství při tuzemských i meziná-
rodních transakcích, a to od navržení optimál-
ní smluvní struktury, vyjednávání a přípravu 
smluvní dokumentace, až po asistenci při zajiš-
ťování plnění povinností smluvních stran; 

�	poskytujeme právní poradenství v jednotlivých 
oblastech nového občanského zákoníku.

Fúze a akvizice (M&A)
�	právní služby zahrnují analýzy, due diligence, 

realizaci a kompletní administraci celé akvi-
ziční transakce, poradenství při strukturování 
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a realizaci transakcí finančního a investičního 
charakteru (přeměny společností, převody ma-
jetkových účastí, převody podniku či jeho části 
apod.), a to včetně vyhledávání a výběru vhod-
ných subjektů; 

�	úzce spolupracujeme s ekonomickými, účetními 
a daňovými experty; naším cílem v těchto pro-
jektech je efektivně realizovat transakci za pod-
mínek, které budou pro klienta co nejvýhodnější.

Horní právo a právo životního prostředí
�	právní poradenství v oblasti povrchového do-

bývání (horní zákon, zákon o hornické činnosti, 
zákon o geologických pracích, zákon o nakládá-
ní s těžebním odpadem); 

�	poradenství v oblasti práva životního prostředí 
(např. zákon o ochraně přírody a krajiny) a tý-
kající se působnosti dalších právních předpisů 
(např. procesy EIA); 

�	zastupování klientů ve správních a soudních ří-
zeních s vazbou na ochranu a využívání nerost-
ného bohatství (např. v souvislosti s vyhledává-
ním a průzkumem ložisek nerostů); 

�	právní analýzy v oblasti báňské legislativy, 
práva životního prostředí a dotčených oblastí 
správního práva.

REFERENCE
Mezi klienty MT Legal patří, kromě jiných, např.:

�	Ministerstvo vnitra
�	Ministerstvo pro místní rozvoj
�	Ministerstvo práce a sociálních věcí
�	Český statistický úřad
�	Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
�	Státní tiskárna cenin
�	Státní fond rozvoje bydlení
�	Moravskoslezský kraj
�	Liberecký kraj
�	Hlavní město Praha
�	Statutární město Brno
�	Statutární město Ostrava
�	Statutární město Olomouc
�	Statutární město Havířov
�	Úřad regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod
�	Technické sítě Brno
�	Severočeská vodárenská společnost
�	Pražská teplárenská

�	Dopravní podnik Ostrava
�	Zemský archív v Opavě
�	Vysoké učení technické v Brně
�	CESNET
�	MOTT MACDONALD Praha
�	OHL ŽS
�	Swietelsky stavební
�	SPP – distribúcia
�	CROY
�	Městská policie Brno
�	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady � 

 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Praha | Brno | Ostrava

Karoliny Světlé 25

110 00  Praha 1

Tel.: +420 222 866 555

Fax: +420 222 866 546

e-mail: info@mt-legal.com

URL: www.mt-legal.com

Jakubská 1

602 00  Brno

Tel.: +420 542 210 351

e-mail: info@mt-legal.com

URL: www.mt-legal.com

Bukovanského 30

710 00  Ostrava

Tel.: +420 596 629 503

e-mail: info@mt-legal.com

URL: www.mt-legal.com
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Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Základní charakteristika
Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) je advokátní 
kancelář se sídlem v Praze a Bratislavě poskytující 
vysoce specializované právní poradenství výlučně 
v následujících čtyřech oblastech českého, sloven-
ského a unijního práva:

�	soutěžní právo,
�	regulovaná odvětví, zejména energetika,
�	veřejné zakázky a
�	compliance.

Na rozdíl od většiny advokátních kanceláří se tak 
NKA zaměřuje pouze na určitá specifická právní 
odvětví. V oblastech, na něž se nespecializuje, pak 
NKA spolupracuje s uznávanými aliančními advo-
kátními kancelářemi.

Specializace
NKA poskytuje v oblastech, na něž se specializuje, 
zejména následující právní služby.

Právo hospodářské soutěže
Právní poradenství pokrývá všechny aspekty sou-
těžního práva, zejména:

�	ohlašování spojení soutěžitelů u národních sou-
těžních orgánů nebo Evropské komise, včetně 
koordinace ohlášení ve více jurisdikcích,

�	zastupování před národními soutěžními orgány 
nebo Evropskou komisí při šetřeních v důsledku 

možné protisoutěžní dohody nebo zneužívání 
dominantního postavení,

�	asistence při neohlášených šetřeních národních 
soutěžních orgánů nebo Evropské komise (tzv. 
dawn raids),

�	příprava a podávání stížností na protisoutěžní 
jednání jiných soutěžitelů k národním soutěž-
ním orgánům nebo Evropské komisi a následné 
zastupování stěžovatele,

�	zastupování před soudy v souvislosti se soukro-
moprávním vymáháním soutěžního práva,

�	vytváření soutěžních compliance programů pro 
podnikatelské subjekty, provádění compliance 
školení a prověrek podnikatelských subjektů,

�	komplexní poradenství v souvislosti s veřejnými 
podporami, zejména provádění právních analýz 
poskytovaných výhod, ohlašování veřejných 
podpor, konzultace s Evropskou komisí a jedná-
ní s poskytovateli veřejných podpor, 

�	poradenství k zákonu o významné tržní síle 
v České republice a zákonu o neprimeraných 
podmienkach v obchodných vzťahoch v Sloven-
ské republice.

Regulovaná odvětví
NKA se zaměřuje na právní poradenství zejména 
v oblasti energetiky a telekomunikací. Právní po-
radenství zahrnuje mimo jiné:

�	komplexní právní analýzy,
�	zastupování při jednáních se správními úřady,
�	zastupování v řízeních před regulačními orgány 

a soudy.
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Veřejné zakázky
NKA poskytuje komplexní právní poradenství jak 
zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům 
o veřejné zakázky, zejména:

�	zpracování analýz, posouzení a určení vhodné 
koncepce zadání veřejné zakázky,

�	realizaci a komplexní administraci zadáva-
cích řízení včetně příprav veškeré smluvní 
dokumentace,

�	právní prověrky realizovaných zadávacích 
řízení,

�	zastupování uchazečů o veřejnou zakázku při 
podáváni námitek zadavateli a před dozorovými 
orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
Úrad pre verejné obstarávanie),

�	školení a metodickou činnost.

Compliance
Specializací NKA je rovněž:

�	příprava compliance programů a školení pro 
podnikatelské subjekty,

�	provádění compliance prověrek,
�	právní poradenství k dopadům porušení zásad 

compliance, 
�	právní asistence při provádění compliance opat-

ření v podnikatelských subjektech,
�	zastupování v trestních řízeních v souvislosti 

s hospodářskou kriminalitou.

Tým
Tým NKA tvoří zkušení právníci dlouhodobě se 
specializující na oblasti, v nichž NKA poskytuje 
právní poradenství. Své zkušenosti sbírali v před-
ních mezinárodních advokátních kancelářích, ale 
například i u Evropské komise. Jádro týmu NKA 
je v oblasti českého soutěžního práva pravidelně 
hodnoceno uznávanými mezinárodními advokát-
ními ročenkami (např. Chambers Global, Cham-
bers Europe, Global Competition Review, PLC 
Which lawyer?, Who‘s Who Legal) v nejvyšších 
kategoriích. Uznáváno je též v oblasti slovenského 
soutěžního práva. Tým NKA je přitom dostatečně 
velký, takže může v oblastech, na něž se NKA spe-
cializuje, poskytovat veškeré požadované právní 
poradenství, a to včetně akutního právního pora-
denství například při neohlášených šetřeních ná-

rodních soutěžních orgánů nebo Evropské komise 
(tzv. dawn raids).

Reference
Reference NKA z poslední doby zahrnují mimo 
jiné následující právní poradenství:

Spojování soutěžitelů
�	CEMEX Czech Republic, s.r.o. v souvislosti s na-

bytím kontroly nad společností Holcim (Česko) 
a.s.; jedno z největších spojení soutěžitelů po-
suzované v posledních letech ze strany ÚOHS; 
schváleno v rámci tzv. druhé fáze bez uložení 
závazků;

�	rodina Bolten v souvislosti s nabytím kontroly 
nad společnostmi F.S.Fehrer GmbH & Co. KG 
a Rolf Fehrer GmbH.

Šetření ÚOHS
�	čtyři společnosti skupiny Siemens pro údajné 

protisoutěžní jednání v oblasti plynem izolo-
vaných spínacích ústrojí (GIS); uložená pokuta 
musela být ze strany ÚOHS dvakrát vrácena; 
ÚOHS mezitím v důsledku promlčení nemůže 
uložit pokutu;

�	dvě společnosti skupiny Siemens v souvislosti 
s údajným protisoutěžním jednáním v oblasti 
elektrotechniky; správní řízení zastaveno;

�	tři společnosti skupiny Panasonic v souvislosti 
s údajným protisoutěžním jednáním v oblasti 
katodových obrazovkových trubic;

�	podání dvou žádostí v rámci programu shovívav-
osti (leniency program) za dvě významné, mez-
inárodně činné společnosti.

Stížnosti k ÚOHS
�	Slavia pojišťovna a.s. v souvislosti s příspěvky 

do tzv. garančního fondu spravovaného Českou 
kanceláří pojistitelů;

�	LL-CARPENTER s.r.o. v souvislosti se znemož-
ňováním činnosti zprostředkovatele dovozu 
automobilů;

�	Energetický a průmyslový holding, a.s. v souvis-
losti se zneužíváním dominantního postavení na 
trhu hnědého energetického uhlí.
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Veřejná podpora
�	Město Rožnov pod Radhoštěm a Frenštát pod 

Radhoštěm v souvislosti s podporou stavby 
akvaparku;

�	Baťův Institut Zlín v souvislosti s dotací na re-
konstrukci budovy a provozní činnost institutu;

�	Skupina Agrofert v rámci řízení o oznámení ve-
řejné podpory u Evropské komise;

�	Významný poskytovatel IT služeb v souvislosti 
s podáním stížnosti k Evropské komisi proti ne-
oprávněně poskytnuté veřejné podpoře.

Veřejné zakázky
�	Becker Bohemia s.r.o. v souvislosti s podáním 

námitek a dalších opravných prostředků proti 
postupu zadavatele v zadávacím řízení na služ-
by odpadového hospodářství;

�	Pražská energetika, a.s. v souvislosti s účastí 
v zadávacím řízení na městské osvětlení;

�	GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH 
v souvislosti s účastí v zadávacím řízení v oblas-
ti jaderné energetiky;

�	JIC, zájmové sdružení právnických osob v sou-
vislosti s přípravou zadávací dokumentace na 
nákup telekomunikačních služeb. �

 

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4 

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 210 320 260 

Fax: +420 210 320 270 

e-mail: praha@nklegal.eu 

URL: www.nklegal.eu
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Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. 

A dvokacie byla jedním z prvních povolání 
v České republice po 17. listopadu 1989, 

která se stala plně soukromá. Od července 1990 
musel každý advokát jít se svojí kůží na vol-
ný trh, anebo se s výkonem advokacie zcela 
rozloučit. Právní pomoc (později právní služ-
bu) od tohoto data vykonávají advokáti bez 
jakékoliv ingerence, ale zároveň i bez jakéko-
liv dotace státu. Svoboda vykoupená nejvyšší 
možnou odpovědností, jak právní, tak morální.  
Advokátní kancelář Nespala byla založena poté, 
kdy jednotliví advokáti začali zjišťovat, že k napl-
nění jejich ambicí a zároveň ke zlepšení poskyto-
vané právní pomoci je zapotřebí se sdružit. Vznik-
la jako sdružení dne 1. března 1991.

Nyní působí již na třech pracovištích kanceláře 
(Praha, Čelákovice, Brandýs nad Labem). Od červ-
na 1994 Advokátní kancelář Nespala působí v aso-
ciaci „Novoměstské advokátní kanceláře“ společně 
s AK Brož & Sokol & Novák a s AK Mikš & Suk. 
Tyto tři kanceláře jsou v případě potřeby schopny 
nabídnout práci několika desítek zkušených a kva-
litních právníků ve všech oblastech práva.

Zakladatel advokátní kanceláře JUDr. Aleš Pejchal 
je od 1.11.2012 soudcem Evropského soudu pro 
lidská práva. �

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. 
Vyšehradská 421/21  

128 00  Praha 2 

Tel.: +420 224 914 138 

Fax: +420 224 923 368

e-mail: praha@aknespala.cz

URL: www.aknespala.cz
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MT Legal s.r.o., 
advokátní kancelář NABÍZENÉ SLUŽBY

—  komplexní právní poradenství

—  poradenství dodavatelům a zadavatelům veřejných zakázek

—  kontrola nabídek dodavatelů, administrace zadávacích a koncesních řízení

—  zpracování právních rozborů a analýz

—  zastupování v soudních, správních a arbitrážních řízeních

—  přednášková činnost, metodická podpora

HLAVNÍ SPECIALIZACE

—  právo veřejného investování (veřejné zakázky, koncese, projekty PPP, 

veřejná podpora, strukturální fondy EU)

—  právo EU

—  právo duševního vlastnictví, právo ICT

—  energetické právo

—  stavební právo

—  horní právo 

—  právo životního prostředí

—  zdravotnické právo

—  vodní a lesnické právo

—  právo obchodní, občanské, správní, pracovní

—  arbitráže a investiční spory

Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje 

komplexní právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý 

sektor v rámci celé České republiky, a to prostřednictvím 

svých více jak 20 právních specialistů.

PRAHA
Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 222 866 555

BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2 
tel.: +420 542 210 351

OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503

email: info@mt-legal.com 
www.mt-legal.com
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PETERKA & PARTNERS  
advokátní kancelář s.r.o.

P ETERKA & PARTNERS je moderní, nezávislá 
advokátní kancelář a jedna z předních práv-

ních firem v regionu střední a východní Evropy.

Prostřednictvím stoprocentně vlastněných poboček 
pokrývá 9 ekonomicky nejvýznamnějších zemí: 
Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, 
Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu, Bělorusko a Rus-
ko. Má bohaté zkušenosti s koordinací právních 
služeb v ostatních zemích regionu včetně Slovin-
ska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, 
Turecka, Kazachstánu, zemí na Kavkaze a dalších.

Jako jediná česká a i středoevropská advokát-
ní kancelář vybudovala geograficky kompaktní 
a plně integrovanou regionální infrastrukturu. 
Představuje dynamickou alternativu k mezinárod-
ním i čistě lokálním kancelářím, které v tomto te-
ritoriu působí.

Díky stabilní infrastruktuře a důsledné aplikaci or-
ganizačního konceptu „jedné firmy“ nabízí svým 
klientům produkt, který je unikátní na českém 
i středoevropském trhu – integrovaný regionální 
právní servis:

�	jedna firma obsluhuje klienta v celém regionu
�	jedna kontaktní osoba je komunikačním kaná-

lem pro celý region
�	inovativní struktura sazeb zohledňující regio-

nální synergie (jednotné sazby pro celý region, 
regionální paušály apod.) 

�	jednotná metodika práce aplikovatelná v něko-
lika jurisdikcích

�	jednotná kvalita služeb 
�	jedna smlouva a faktura
�	jeden přehledně strukturovaný výstup shrnující 

služby v jednotlivých zemích
�	komunikace v jazyce, který si klient volí

Tento moderní model poskytování právního servi-
su, který klientům umožňuje zásadním způsobem 
zefektivnit nákup a řízení právních služeb v rámci 
celého regionu, využívá stále více nadnárodních 
společností, často absolutních špiček ve svých 
oborech činnosti. Specifickou přidanou hodnotu 
má také pro české společnosti aktivní v zahrani-
čí, které mohou veškeré právní kroky řídit z České 
republiky a v češtině. Kancelář poskytuje stejný 
servis v lokálním jazyce klientům z dalších zemí 
– Polska, Bulharska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny 
atd., které jsou aktivní v regionu střední a východ-
ní Evropy.

Vybraní klienti  
PETERKA & PARTNERS:

AAA Auto; Aéroports de Paris; Alcatel-Lucent; An-
dritz; AstenJohnson; Astra Zeneca; Atlas Copco; 
Austria Hotels; Boiron; Bouygues Travaux Publics; 
Campari; Cegelec; CNH Industrial; Crest Group; 
Le Creuset; DBApparel; Decathlon; Deceuninck; 
Descours & Cabaud; EGAP; Fraikin; Fujikura; Gaz 
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de France; Gefco; Genscape International; GND; 
HTC Holding; Icopal; ING Bank; Inreco; Ipsos; 
Johnson & Johnson; Konica Minolta; Krka; LEGO 
Group; LVMH; Major Auto Trans; Manpower; 
Mapa Spontex; Mechel, Metrostav; Mitsubishi 
Electric Europe; Mustang; Mylan; NovoNordisk; 
NVIA; OHL Group; Oney (Group Auchan); Oran-
gina Schweeppes; L´Oréal; Pentax (Group Hoya); 
Poclain Hydraulics; PSA Peugeot Citroën; Rai-
ffeissenbank; Regus; Renault; Rusatom Overseas; 
Saint Gobain; Samlerhuset; Samsonite; Sanef; Sa-
ppi; SCA; Sephora; Semecs; Senoble; Shell Adria; 
Sia Jysk; Skanska; Sogeprom; Solvay; Strabag; 
Swiss Re; Škoda Transportation; Tetra Pak; Time 
Technoplast; Umicore; Unico Logistic; UniCredit 
Bank; UNIQA poisťovňa; Veolia Environnement; 
Vinci Construction Grands Projets; VKR Holding 
a další.

Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS si 
svým důrazem na kvalitu služeb a klientského 
servisu opakovaně získala uznání a doporučení 
v prestižních publikacích o trhu právních služeb 
Legal500 EMEA, Chambers Global, Chambers Eu-
rope a IFLR1000. Kancelář je pravidelně doporu-
čena v několika jurisdikcích a v řadě oblastí práva. 
Legal500 EMEA pro rok 2014 doporučuje kancelář 
v šesti zemích, IFLR pro rok 2014 dokonce v osmi.

PETERKA & PARTNERS si nejvíce cenní spokoje-
nosti svých klientů, s nimiž se snaží budovat dlou-
hodobé vztahy na institucionální úrovni. Kancelář 
zavedla program pravidelného hodnocení spokoje-
nosti svých klientů s poskytnutým právním servi-
sem. Každý klient má přímý kontakt na vedení 
společnosti a možnost diskutovat své připomínky 
v podstatě kdykoli. �

PETERKA & PARTNERS  
advokátní kancelář s.r.o. 
Karlovo náměstí 671/24  

110 00  Praha 1  

Tel.: +420 246 085 300

Fax: +420 246 085 370

e-mail: office@peterkapartners.cz

URL: www.peterkapartners.com
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PIERSTONE s.r.o.,  
advokátní kancelář

Full-service advokátní kancelář 
pro novou ekonomiku
Advokátní kancelář Pierstone se zaměřuje na kom-
plexní transakce a spory i každodenní podporu 
svých klientů zejména v oblasti technologií, médií 
a telekomunikací (TMT). Je častou volbou nadná-
rodních korporací, investičních fondů a mezinárod-
ních organizací. Již od svého založení v roce 2004 
se Pierstone těší pověsti nejprestižnější advokátní 
kanceláře zaměřené na novou ekonomiku v regionu 
střední a východní Evropy.

Mezi klienty pražské kanceláře Pierstone se řadí 
přední společnosti z oboru telekomunikací (Alca-
tel, British Telecom, GTS Novera, Orange, Skype, 
Tele2, TeliaSonera, T-Mobile, Vodafone, Volný), 
informačních technologií (Apple, AVG, DHL Infor-
mation Systems, Microsoft), médií (Disney, MTV 
Adria, Turner Broadcasting) a dalších odvětví 
(Unibail-Rodamco, Bidvest, Unilin). 

Sdružení Pierstone má kanceláře v Bruselu, Londý-
ně, Moskvě a Praze. 

Oblasti specializace 
�	právo IT a technologií
�	soutěžní právo a právo EU
�	regulace v oblasti telekomunikací
�	média
�	outsourcing

�	veřejné zakázky
�	obchodní právo
�	fúze a akvizice
�	řešení sporů
�	pracovní právo

Vedoucí partneři
Jana Pattynová 
patří mezi nejlepší odborníky v oblasti práva IT 
a telekomunikací ve střední a východní Evropě. 
Během posledních 14 let pracovala na některých 
z největších IT a telekomunikačních transakcích 
v regionu. Její široké zkušenosti zahrnují pora-
denství nadnárodním IT společnostem, hlavním 
operátorům mobilních a pevných sítí v regionu 
i vládním institucím. V uplynulém roce se po-
dílela na klíčových projektech v oblasti teleko-
munikací a informačních technologií na českém 
trhu, včetně multimiliardové aukce na mobilní 
frekvence 4. generace, programu podpory přístu-
pových sítí nové generace (NGA), sdílení mobil-
ních sítí mezi společnostmi T-Mobile a Telefoni-
ca a multimiliardových veřejných zakázkách na 
centrální nákupy software orgány státní správy. 
Nezávislá hodnocení právních expertů dlouho-
době uvádějí Janu Pattynovou jako předního 
odborníka na oblast práva technologií, médií 
a telekomunikací.

P
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Tomas Schollaert 
je řazen mezi přední právníky v regionu se speci-
alizací na oblast technologií. Za posledních 15 let 
poskytoval právní poradenství klientům z 20 zemí 
střední a východní Evropy při významných trans-
akcích a v případech zahrnujících oblast regulace, 
hospodářské soutěže či řešení sporů. Úspěšně se 
podílel na prvních případech v oblasti evropské-
ho soutěžního práva a veřejných podpor v nových 
členských státech EU. Tomas působil jako právník 
v Bruselu, Praze, Londýně a Varšavě. Je členem 
Bruselské advokátní komory, České advokátní 
komory a Bruselské asociace pro soutěžní právo. 
Soutěžní právo a právo telekomunikací vyučoval 
na univerzitě v belgickém Leuvenu. Jako předná-
šející je často zván na mezinárodní konference. 

Lenka Suchánková 
má rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva duševního 
vlastnictví, práva IT včetně outsourcingu a cloud 
computingu, nových médií, ochrany osobních 
údajů včetně globálních transferů dat, ochrany 
soukromí, pracovního práva a zaměstnanosti. 
V uplynulých letech poskytovala právní poraden-
ství společnostem z oblasti IT a médií, finančním 
institucím, účastnila se strategických transakcí 
a radila při mnoha licenčních obchodech světo-
vých softwarových společností. Je expertkou na 
ochranu osobních údajů, cloud computing a in-
formační bezpečnost. Jako právnička pracovala 
v Londýně a Vancouveru, vzdělání získala v Praze, 
Cardiffu a Britské Kolumbii. Publikovala články na 
téma kyberkriminality a dalších otázek práva IT, 
přednáší na konferencích. 

Iva Zothová 
se specializuje na fúze a akvizice, korporátní a ob-
chodní právo. Má více než 15letou praxi a posky-
tovala právní poradenství investorům z EU i USA 
při mnoha významných transakcích v regionu 
střední a východní Evropy, a to včetně privatizací 
telekomunikačních a energetických gigantů, dále 
při akvizicích, akvizičním financování, restruk-
turalizacích nebo zakládání joint ventures. Je 
uznávanou expertkou a spoluautorkou publikace 
Kluwer‘s M&A Handbook: «Corporate Acquisitions 
and Mergers, the Czech Republic», kromě jiného 
pravidelně přednáší o otázkách M&A, korporát-

ního práva atp. V minulosti strávila 8 let v prací 
v Linklaters, jedné z nejvýznamnějších globálních 
advokátních kanceláří.

Ocenění za uplynulý rok
�	Chambers Europe (2014) Band 1 TMT
�	Legal 500 (2014) Tier 1 TMT
�	DealMakers – 2013 – Law Firm of the Year 

(TMT)
�	2013 Global Law Experts Awards - TMT Law - 

Law Firm of the Year in the Czech Republic
�	InterContinental Finance Magazine Law Award 

2012  �

 

PIERSTONE s.r.o.,  
advokátní kancelář 
Na Příkopě 392/9  

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 224 234 958 

URL: www.pierstone.com



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   137

PPS advokáti s.r.o.

A dvokátní kancelář PPS advokáti s.r.o. působí 
na trhu právních služeb od roku 2002, původ-

ně jako sdružení advokátů, od roku 2008 jako spo-
lečnost s ručením omezeným (Advokátní kancelář 
Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.), 
využívající obchodního označení PPS advokáti.

PPS advokáti poskytuje právní služby v rámci celé 
České republiky, zejména na území Královéhra-
deckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského 
kraje a Hlavního města Prahy. Prostřednictvím 

členství v mezinárodní asociaci AEA (The Europe-
an Association of Attorneys) a spolupráce s vybra-
nými kancelářemi na území Slovenska, Polska, 
Rumunska, Bulharska, Rakouska jsme schopni 
zajistit právní pomoc i v mezinárodních právních 
vztazích. Komunikujeme v jazyce českém, anglic-
kém, německém, ruském a francouzském.

Spokojenost a důvěra našich klientů je prioritou. 
Preferujeme dlouhodobou spolupráci a nabízíme 
propracovaná, odborně odůvodněná, komplexní, 
přitom maximálně přehledná a hospodárná práv-
ní řešení za velmi zajímavé ceny. Samozřejmostí 
je otevřené, pravidelné a podrobné informování 
klienta a naprostá časově neomezená ochrana kli-
entem sdělených údajů. V případě potřeby exter-
ně spolupracujeme s vybranými notáři, soudními 
znalci, exekutory, auditory, daňovými a účetními 
poradci, oprávněnými překladateli, realitními kan-
celářemi a organizátory veřejných dražeb.

Naší vizí je udržení a další rozvoj stabilního, do-
statečně silného a jednoznačně identifikovatelné-
ho podniku, jehož dobrá pověst a jméno budou 
zárukami kvalitních služeb pro náročné klienty.

PPS advokáti poskytuje komplexní právní servis 
všem svým klientům. Zejména však poskytuje 
právní služby v oblasti práva veřejných zakázek, 
právní služby týkající se nebankovního finanční-
ho sektoru, právní služby v trestním právu. Nejen 
z důvodu rekodifikace civilního práva je význam-
nou částí činnosti PPS advokáti také právo závaz-
kové. Velmi rozsáhlou je také sporná agenda, která 

Mgr. Jan Lipavský
advokát, partner

Mgr. Petr Švadlena
advokát, partner

Mgr. Ervín Perthen
advokát, partner

P
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zahrnuje velké množství soudních sporů a rozhod-
čích řízení. Široká diverzifikace klientely přináší 
PPS advokáti stabilitu i v horších obdobích zasa-
hujících sektor právních služeb.

Potěšujícím výsledkem naší činnosti je stálý na-
růst klientely, která získává důvěru v naše služby. 
S kontinuálním nárůstem klientely souvisí i zvyšu-
jící se počet právníků. Ze tří zakládajících advoká-
tů v současné době působí v PPS advokáti celkem 
26 právníků, převážně advokátů. PPS advokáti tak 
lze zařadit mezi největší regionální advokátní kan-
celáře v ČR.

Poté, co v roce 2012 byla PPS advokáti zařazena 
v anketě „Právnická firma roku“ mezi velmi dopo-
ručované regionální kanceláře, získala v roce 2013 
prestižní ocenění „Právnická firma roku pro regio-
nální kancelář“, které úspěšně v následujícím roce 
obhájila. �

 

PPS advokáti s.r.o. 
Velké náměstí 135/19  

500 03  Hradec Králové 

Tel.: +420 495 512 831-2 

Fax: +420 495 512 838 

e-mail: pps@ppsadvokati.cz 

URL: www.ppsadvokati.cz 
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PricewaterhouseCoopers Legal 
s.r.o., advokátní kancelář

P wC Legal je transakční a projektově orientova-
ná advokátní kancelář. Klientům poskytujeme 

jedinečně pojaté integrované právní poradenství 
ke složitým obchodním projektům a transakcím 
a zároveň možnost využít doplňkových služeb 
řady specialistů dalších odvětví z PwC a globální 
sítě PwC.

Vedle těchto speciálních projektů svým klientům rov-
něž nabízíme standardní právní poradenství v rámci 
České republiky nebo kdekoliv jinde na světě.

Klienti PwC Legal mohou využívat přístupu k roz-
sáhlé globální síti tisíců kvalifikovaných právníků 
ve více než 80 zemích. To nám umožňuje posky-
tovat komplexní odborné a teritoriální pokrytí 
prostřednictvím jediného kontaktního místa a zá-
roveň přitom zajišťovat maximální možnou úroveň 
právních a navazujících poradenských i konzul-
tačních, daňových a auditorských služeb.

Náš právní tým poskytuje inovativní řešení nároč-
ných obchodních problémů. Svou pozornost sou-
střeďujeme na to, abychom Vám pomohli nalézt 
optimální komerční řešení s maximální přidanou 
hodnotou k Vašemu podnikání. Jsme hrdí na to, že 
poskytujeme kreativní řešení a reagujeme rychle 
a efektivně na potřeby klientů. Pracujeme společ-
ně s experty sítě PwC, kteří patří ke špičce na trhu 
daňového, transakčního a projektového poraden-
ství, lidských zdrojů, podnikového financování, 

investičního strukturování, veřejnoprávní regulace 
a finančních služeb. 

Proč s námi spolupracovat? 
�	Naši právníci patří k nejzkušenějším odborní-

kům na českém právním trhu se širokou praxí 
z tuzemska i zahraničí;

�	Naši právníci získali praktické zkušenosti z řady 
poradenských projektů pro nejnáročnější globál-
ní korporace i přední lokální společnosti;

�	Jsme schopni zajistit tým právníků, kteří mohou 
efektivně a prakticky řešit obchodní záležitosti 
našich klientů z mezinárodního pohledu;

�	Naši právníci mají, mimo širokých právních zku-
šeností, také výborné znalosti prostředí a trhu, 
na který se specializují, a jsou schopni svým kli-
entům poskytnout obchodní přístup k právnímu 
poradenství;

�	Naši právníci hovoří plynně anglicky a většina 
z nich hovoří i dalšími cizími jazyky jako např. 
německy, rusky a francouzsky;

�	Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s vede-
ním projektů a transakcí v rámci CEE regionu. 
S regionální podporou a díky našemu propojení 
se sítí PwC umožňujeme našim klientům řídit 

P
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své projekty prostřednictvím jediného kontakt-
ního místa.

Celosvětové pokrytí
Síť PwC Legal pokrývá více než 80 zemí. Tato ce-
losvětová síť vysoce kvalifikovaných odborníků 
je schopna poskytnout služby na míru vašim 
potřebám. V každé jurisdikci jsme schopni zajis-
tit vysoký standard poskytovaných služeb v jed-
notném stylu. Toto široké geografické pokrytí je 
naprosto jedinečné a staví nás daleko před naše 
konkurenty. S námi můžete řídit své regionální, 
evropské či celosvětové aktivity prostřednictvím 
jediného kontaktního bodu – našeho PwC Legal.

Naše služby
Náš tým PwC Legal má rozsáhlou odbornou 
kvalifikaci a zkušenosti v řadě oblastí, a je tak 
schopen poskytovat služby s vysokou přidanou 
hodnotou pro vaše podnikání.

Fúze a akvizice
Naše globální M&A síť pomáhá klientům při 
akvizicích, divesticích, zakládání společných 
podniků a aliancí, a to ve všech fázích tran-
sakčního procesu.

Převážnou část naší práce vykonávají mezioboro-
vé transakční týmy, tedy se zapojením odborníků 
pro další právní oblasti, daňových poradců a spe-
cialisté na financování a transakce v PwC. 

Klientům, kteří chtějí prodat svou společnost, na-
bízíme kompletní vendor due diligence, správu 
data roomů a uzavření sjednané transakce. Kupu-
jícím nabízíme naše zkušenosti s due diligence pro 
kupující stranu a s realizací sjednaných transakcí 
(včetně bankovního a souvisejícího financování).

Poskytujeme poradenství i společnostem vede-
ných jejími vlastníky či rodinným firmám, a to 
od jejich založení po případný prodej. Pomáháme 
i manažerským týmům při odkupech společností 
finančními investory.

Bankovnictví a finance
Banky, věřitelé i jejich klienti spoléhají na naše 
odborné zázemí ve finančním sektoru. Díky naší 
spolupráci s PwC mohou naši klienti využívat vý-
hod plynoucích z jedinečné kombinace inovativ-
ního daňového poradenství a prvotřídního know-
-how v oblasti transakčního financování. 

EU, regulatorika, antitrust
PwC Legal má rozsáhlé odborné zázemí pro 
oblast EU, antimonopolní a regulatorní prob-
lematiky. Naši profesionálové se již podíleli 
na celé řadě významných případů, kdy zastu-
povali řadu průmyslových podniků, finanční 
instituce, distributory, obchodní řetězce i další 
poskytovatele služeb. Naše odborné zázemí 
svým rozsahem pokrývá tyto oblasti:

�	EU a veřejné fondy
�	veřejné zakázky
�	státní podpora
�	povolování spojení
�	společné podniky
�	kartely a jednání ve vzájemné shodě
�	dominantní postavení
�	zneužití významné tržní síly
�	regulace energetického a těžebního sektor
�	telekomunikace
�	finanční služby
�	doprava
�	zemědělství, atd.

Korporátní služby
Rizika neefektivních systémů globální správy a ří-
zení nadnárodních společností jsou často opomíje-
na než přijde okamžik, kdy dojde ke skutečnému 
selhání. PwC Legal disponuje globální sítí se speci-
alisty na korporátní služby ve více než 80 jurisdik-
cích. Máme tedy dostatek možností, jak zajistit, 
aby všechny vaše společnosti fungovali v soula-
du s místními právními předpisy. Ve spolupráci 
s PwC zajistíme i právní implementaci vašich da-
ňových požadavků a vyhledáme optimálních řeše-
ní pro vaše podnikání.
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Insolvence a restrukturalizace
V oblasti insolvence a restrukturalizace disponuje 
PwC Legal rozsáhlými zkušenostmi z poradenství 
pro podniky v krizi, věřitele a management společ-
ností, kterým hrozí, nebo které se ocitly v úpadku.

Naše vazba na daňové poradce a další finanční 
a podnikové odborníky umožňuje našim klientům 
využívat výhod skutečně komplexního přístupu 
k řešení jejich problémů. Také nám umožňuje řešit 
úplnou škálu otázek, které vznikají při restruktura-
lizacích aktiv a závazků podniků v krizi, nebo při 
ochraně zájmů klientů.

Nemovitosti
Nemovitostní transakce se neobejdou bez specific-
kých znalostí a právní podpory. Naši právníci mají 
s takovými transakcemi zkušenosti s a mohou na-
bídnout specializované služby pro mnohé druhy 
projektů, od jednotlivých budov po celá portfolia, 
včetně akvizic podílů v nemovitostních společnos-
tech. Dokážeme vás provést, krok za krokem, ce-
lým procesem, od strukturování transakce až po 
vyjednávání a uzavření smlouvy.

Se strukturováním transakce se pojí její daňové 
dopady (daň z převodu nemovitostí, daň z příjmů 
atd.). Náš mezioborový přístup přináší spolupráci 
právních a daňových specialistů při vyhledávání 
těch pravých řešení pro vás.

Duševní vlastnictví (IP) a techno-
logie, média, telekomunikace 
(TMT)
Naši experti v oblasti duševního vlastnictví a sek-
torech technologie, médií a telekomunikací pra-
videlně poskytují právní podporu v projektech 
implementace a vývoje softwaru, ve správě autor-
ských práv, při ochraně a převodech práv průmys-
lového vlastnictví. 

Energetika
PwC Legal Vám může nabídnout široké portfolio 
profesionálních právních služeb v oblasti energe-
tického práva. Naši odborníci mají rozsáhlé zku-
šenosti v poradenství souvisejícího s energetickým 

právem včetně problematiky spojené s obnovitel-
nými zdroji energie.

Řešení sporů
Naše globální síť pro oblast sporů poskytuje pora-
denství širokému okruhu klientů po celém světě. 
Náleží mezi ně subjekty veřejného práva, obchod-
ní korporace i fyzické osoby. 

Těsný vztah s dalšími specialisty v rámci globál-
ní sítě PwC umožňuje mimo jiné přímou podpo-
ru v takových oblastech jako je forenzní analýza, 
oceňování, elektronická správa důkazů, což přiná-
ší unikátní výhodu při vedení a řešení sporů.

Regulace pracovních vztahů, 
zaměstnanost

Naši specialisté jsou připraveni vám poskytnou 
komplexní podporu a právní poradenství v souvis-
losti s jakýmkoliv pracovně-právním projektem. 
Naše služby pokrývají zejména:

�	pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, smlou-
vy o výkonu funkce

�	vnitřní předpisy upravující vztahy mezi zaměst-
navatelem a zaměstnancem

�	kolektivní smlouvy a vyjednávání s odbory 
ukon čení pracovního poměru

�	pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
�	bezpečnost práce
�	vedení pracovněprávních sporů atd.

Industriální skupiny
Naši právníci benefitují ze znalostí a zkušeností 
expertních industriálních skupin PwC. Poskytují 
tak právní služby s hlubokým porozuměním speci-
fik daného odvětví. Právníci PwC Legal se specia-
lizují do následujících expertních skupin:

�	automobilový průmysl
�	bankovnictví a finance
�	energetika a těžební průmysl
�	farmaceutický průmysl a zdravotnictví
�	maloobchod a distribuce
�	nemovitosti, stavebnictví a životní prostředí
�	pojišťovnictví, penzijní fondy

P
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�	private equity a investiční fondy
�	privátní klientela
�	strojírenství
�	technologie, média a telekomunikace (TMT), in-

formační technologie
�	veřejný sektor
�	zábavní průmysl

Partneři PwC Legal
Irina Tsvetkova
Irina má bohaté zkušenosti v oblasti poskytování 
servisu velkým nadnárodním společnostem. 
Podílela se na řadě privatizací ve střední a východ-
ní Evropě a fúzích a akvizicích napříč regionem. 
Irina se dále zaměřuje na právní poradenství 
v oblasti pracovního a obchodního práva, režimy 
zahraničních investic, privatizace a tzv. investice 
na zelené louce.

Michael Mullen
má více než 20 let právní praxe, z toho více než 
15 let v regionu střední a východní Evropy. Půso-
bil nejen v České republice a na Slovensku, ale 
také v USA, Rusku, Turecku, Maďarsku a Rumun-
sku. Specializuje se zejména na právní aspekty 
fúzí a akvizic, private equity, rizikového kapitá-
lu a nemovitostních transakcí. Věnuje se rovněž 
právním auditům a due diligence, pracovnímu 
právu, ochraně osobních údajů, právu duševního 
vlastnictví a oblasti IT. Je členem České advokát-
ní komory a také advokátních komor v Illinois 
a NYC. �

 

PricewaterhouseCoopers Legal 
s.r.o., advokátní kancelář
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PRK Partners s.r.o.  
advokátní kancelář

O advokátní kanceláři  
PRK Partners
Čím jsme výjimeční? / Proč si vybrat právě nás?
�	Již více jak 20 let poskytujeme špičkové práv-

ní služby a držíme se na vrcholu trhu právních 
služeb.

�	Působíme ve všech oblastech práva a vždy na té 
nejvyšší profesionální úrovni.

�	 Obsluhujeme většinu regionu střední Evropy. 
Se sítí našich kanceláří v Praze, Ostravě a Brati-
slavě a s týmem domácích i zahraničních profe-
sionálů nabízíme našim klientům jak hlubokou 
znalost příslušného lokálního právního systému, 
tak i mezinárodní pohled na jakoukoli právní 
problematiku.

PRK Partners - zkušený poradce v oblasti nového 
soukromého práva
Naši klienti mají jedinečnou možnost získat právní 
poradenství a autorskou interpretaci nových práv-
ních předpisů od hlavních autorů rekodifikace, 
kteří jsou členy našeho týmu.

Máme za sebou řadu mandátů  - jak pro soukromé 
společnosti, tak instituce – na revizi a harmoniza-
ci jejich právních dokumentů a interních postupů 
podle nové právní úpravy, jakož i vytváření vzoro-
vých smluv a dokumentů podle nových předpisů.

Společně s vydavatelstvím Wolters Kluwer jsme 
připravili nový modul informačního systému 

ASPI – Průvodce rekodifikací soukromého práva 
– který uživatele přehledně seznamuje s novým 
občanským zákoníkem a zákonem o obchodních 
korporacích.   

Naši kolegové z řad akademiků rovněž společně 
s vydavatelstvím Wolters Kluwer připravili a vy-
dali učebnici k novému občanskému zákoníku – 
Občanské právo pro každého.

Již od roku 2011 připravujeme odborná školení, 
semináře a workshopy na téma nového občanské-
ho zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 
kde přednáší jak autoři těchto zákonů, tak naši 
další právní experti.

Důkaz kvality naší práce - PRK Partners byla 
v posledních letech oceněna:
�	cenou The Chambers Europe Awards for Excel-

lence, a to 3x jako nejlepší národní právní firma 
v ČR (pro rok 2014, 2013 a 2010) a za vynikají-
cí klientské služby v roce 2012.

�	Právnickou firmou roku (domácí kancelář) 
v roce 2013 a 2011, v rámci soutěže pořádané 
serverem epravo.cz pod záštitou České advokát-
ní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR. Ve 
stejné soutěži PRK Partners opakovaně zvítězila 
v kategoriích bankovnictví a finance (5x v po-
sledních 6 letech), pracovní právo (2x) a v roce 
2012 v kategorii právo obchodních společností 
pro domácí kanceláře.

P
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�	Právnickou firmou roku 2012 pro region střed-
ní Evropy významným britským časopisem The 
Lawyer.

�	2. místem v the European CSR Award 2013 v ka-
tegorii “Partnerství zahrnující malé a střední 
firmy (SMEs) a alespoň jednu non-business or-
ganizaci”. Naše právní kancelář získala 2. místo 
za projekt “Pro Bono právních služeb pro Nadaci 
Terezy Maxové dětem a českému Fóru dárců”. 

�	V roce 2014 jsme byli oceněni ve veřejném hla-
sování mezi více jak sto firmami jako 3. nejlepší 
společnost v ČR z hlediska pracovního prostředí 
a ideálního spojení profesního i osobního růstu 
lidí v naší firmě.

�	Jsme doporučováni uznávanými ratingovými 
publikacemi  - Chambers and Partners, The La-
wyer, Legal 500, IFLR1000, Best Lawyers, Legal 
Experts, Who’s Who Legal, aj.

�	Jako jediná česká kancelář jsme členem nejpres-
tižnějšího celosvětového sdružení významných 
nezávislých advokátních kanceláří Lex Mundi.

Mezi naše publikovatelné 
významné mandáty z nedávné 
doby patří:
Goldman Sachs, Deutsche Bank
Globální financování skupiny Monier ve výši 665 
mil. eur, včetně emise seniorních zajištěných dluho-
pisů a poskytnutí seniorních zajištěných úvěrů.

HOLCIM 
Poradenství v jedné z největších M&A transakcí 
posledních let nejen v ČR, ale i na světě, a to spo-
lečnosti Holcim v souvislosti s prodejem jejích 
českých aktivit společnosti Cemex, včetně ce-
mentárny a 17 betonáren. Skupinu Holcim jsme 
v této souvislosti úspěšně zastupovali též před 
ÚOHS v řízení o povolení spojení soutěžitelů.

Československá obchodní banka, a. s.  
Poradenství Československé obchodní bance při 
financování portfolia komerčních realitních pro-

jektů (nákupní centra) skupiny CPI.  
Celková hodnota financování 1,125 mld. Kč

Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB 
a UniCredit Bank 
Zastupování syndikátu bank (Komerční banka, 
Česká spořitelna, ČSOB a UniCredit Bank) při po-
skytování syndikovaného úvěru ve výši 7,5 miliar-
dy korun společnosti SAZKA a.s.

Ringier Axel Springer Media AG
Dlouhodobé poradenství společnosti Ringier Axel 
Springer Media AG, nedávno v souvislosti s prode-
jem jejích aktivit v České republice a akvizicí a pro-
dejem několika společností podnikajících v oblasti 
médií a/nebo internetu na Slovensku. Tato transakce 
je jednou z největších v ČR a SR za poslední roky. 

ING Bank N.V.,  
Česká spořitelna, a.s.  
Hypo NOE Gruppe Bank AG
Jedna z nejvýznamnějších transakcí v oblasti pro-
jektového financování v letech 2013-2014 - projek-
tové financování výstavby podzemního zásobníku 
zemního plynu v Dambořicích pro skupinu KKCG. 

PRK Partners působila jako český právní zástupce 
financujících stran (aranžéři, agent úvěru, agent 
pro zajištění, emitující banka, původní věřitelé) 

Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.  
and UniCredit Bank Czech Republic  
and Slovakia, a.s. 
PRK Partners působila jako český právní zástupce 
financujících bank (aranžéři, agent úvěru, agent 
pro zajištění a původní věřitelé), které poskytly 
akviziční financování skupině MTX Group na ná-
kup OKK Koksovny a.s., jednoho z největších pro-
ducentů slévárenského koksu v České republice. 

ING Bank N.V. 
Právní poradenství ING Bank N.V. v souvislosti s po-
skytnutím úvěru do výše 93,6 mil. EUR společnostem 
ze skupiny CTP Group na refinancování logistických 
center a kancelářských budov v České republice.
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UniCredit Bank Czech Republic  
and Slovakia, a.s. 
PRK Partners působila jako právní poradce věřitele 
v souvislosti se zajištěním akvizičního financování 
Kámen Zbraslav, společnosti působící v oblasti po-
vrchového dobývání. Našeho klienta zastupujeme 
i v dalších akvizičních a post akvizičních fázích.

Raiffeisenbank a.s. 
Financování výstavby jednoho z největších multi-
funkčních nákupních a business center na Moravě 
ve výši 100 mil. Eur (zastupování Raiffeisenbank 
a.s. jako věřitele)

Komerční banka, a.s.
Zastupování při unikátním projektovém financování 
poskytovaném neziskové organizaci Energeia, o.p.s. 
na provozování vodní elektrárny na řece Labi ve Štětí.

Celý projekt a práce na něm byly výjimečné tím, 
že se jedná o vůbec první projekt v České republi-
ce, který přímo spojuje podnikání s ekologií a soci-
ální, vzdělávací  a neziskovou činností.

CA Immobilien Anlagen AG
Dlouhodobé a komplexní poradenství významné 
rakouské realitní společnosti CA Immobilien An-
lagen AG jako věřiteli v insolvenčních řízeních 
a při restrukturalizaci.

Northwood Acquisitions LLC 
Poradenství americkému investičnímu fondu 
Northwood Acquisitions LLC při akvizici a refinan-
cování pětihvězdičkového luxusního hotelu Four 
Seasons Hotel v Praze.

Publicis Groupe Holdings B.V.
Zastupování významného klienta Publicis Groupe 
Holdings B.V. při akvizici českého a slovenského po-
skytovatele internetových marketingových služeb.

Best Hotel Properties  a.s.
Zastupování Best Hotel Properties a.s., význam-
ného veřejně obchodovaného vlastníka hotelů 

na Slovensku, při koupi jednoho z předních praž-
ských hotelů – InterContinental hotel. 

Head Sport International 
Právní poradenství společnosti Head Sport Inter-
national v souvislosti s akvizicí českých výrobců 
sportovního vybavení od rakouského dodavatele 
společnosti Head.

Gleeds 
Právní poradenství jedné z předních konzultant-
ských společností pro management a stavebnic-
tví na českém trhu, která poskytuje developerům 
služby technického stavebního dozoru na probíha-
jících stavbách a související odbornou asistenci. 
Právní pomoc se zaměřuje na aspekty nového ob-
čanského zákoníku, stavebního zákona, trestního 
zákoníku a deliktního práva.

Zastupování významného zahraničního výrobce 
elektrárenských komponentů při sporu z meziná-
rodní smlouvy o koupi zboží a odpovědnosti za 
vady v celkovém objemu přes 10 mil. Eur.

AEW Europe 
Poskytování průběžné právní podpory společ-
nosti AEW Europe, přední evropské společnosti 
v managementu investic v oblasti nemovitostí s 9 
pobočkami napříč Evropou, v souvislosti s nájmy 
kanceláří a komerčních prostor, zastupování v ří-
zeních a vytváření nových vzorových dokumentů 
podle nového občanského zákoníku.

EKOSPOL a.s.
Poskytování průběžné právní podpory, zejména 
v oblasti nemovitostí, smluv a porušování práv 
z ochranných známek.

KCC Development 
Dlouhodobé poradenství společnosti KCC Deve-
lopment při výstavbě retailového centra “Central 
Kladno”. 

P
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ROLEX, VITRA
Kontinuální právní podpora společností Rolex 
a Vitra při ochraně jejich duševního vlastnictví.

COMDATA
PRK Partners poskytuje české dceřiné společnosti 
COMDATA Czech, přední outsourcingové společ-
nosti pro klientská centra, od počátku jejího půso-
bení v ČR kontinuální právní poradenství, zejmé-
na v otázkách korporátních, pracovněprávních, 
regulatorních a smluvních.

Město Kroměříž 
Právní poradenství městu Kroměříž v  souvislosti 
s jeho akciovou účastí ve vodohospodářské 
společnosti.

Všeobecné právní poradenství v oblasti 
pracovního práva
Pro významné společnosti a subjekty, např. Heine-
ken, Mattel, SAP, Novartis, Olympus, Česká pošta, 
Britské velvyslanectví, ABInBev, Bonduelle, Foot 
Locker, Česká exportní banka, Marks & Spencer, 
Datart, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
a mnohé další. �

Získáte vše. Samozřejmě. Bez kompromisů.

PRK Partners s.r.o.  
advokátní kancelář

Praha | Ostrava | Bratislava

Jáchymova 26/2

110 00  Praha 1

Tel.: +420 221 430 111

Fax: +420 224 235 450

e-mail: prague@prkpartners.com

URL: prkpartners.com

28. října 3346/91

702 00  Ostrava

Tel.: +420 558 889 099

Fax: +420 558 889 098

e-mail: ostrava@prkpartners.com

URL: prkpartners.com

Hurbanovo námestie 3

811 06  Bratislava, Slovensko

Tel.: +421 232 333 232

Fax: +421 232 333 222

e-mail: bratislava@prkpartners.com

URL: prkpartners.com
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RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.

A dvokátní kancelář RAKOVSKÝ & PARTNERS 
byla pod hlavičkou obchodní společnosti zalo-

žena v roce 2004, nicméně jádro týmu zahrnující 
všechny společníky úspěšně spolupracuje již od 
roku 2000. 

Kancelář tvoří právníci s širokou profesní zkuše-
ností a různorodou praxí v řadě oblastí počínaje 
justicí, státní správou a samosprávou, přes me-
zinárodní poradenské společnosti a banky až po 
legislativu a pedagogické působení na universitě. 
Nejvíce profesních a odborných zkušeností jsme 
však všichni bez výjimky získali v advokacii prací 
na projektech a případech našich klientů.

Služby a klientela
Kancelář poskytuje komplexní právní služby ze-
jména podnikatelské sféře s důrazem na občanské 
a obchodní právo, soudní a správní řízení, trans-
akční poradenství a právní vztahy k nemovitos-
tem. Dominantní oblast našich aktivit tvoří proces-
ní právo a zastoupení klientů v soudních sporech, 
dále insolvenční řízení, exekuce a veřejné dražby. 

Významnou část tržeb generuje kancelář rovněž 
při realizaci transakcí, neboť oblast fúzí, akvizic 
a restrukturalizací tvoří další z našich profilových 
specializací. Hodnota některých úspěšných akvi-
zic dosáhla řádu miliard českých korun. Na straně 
prodejců pravidelně reprezentujeme úspěšné české 
podnikatele při prodeji aktiv či účastí na obchod-
ních společnostech zahraničním investorům, ať už 
strategickým či finančním (zejména private equity 

fondy), na straně kupujících jak domácí, tak zahra-
niční investory.

Orientace na významnější korporátní klientelu 
umožňuje rozvíjet specializace jednotlivých práv-
níků kanceláře a nabízet služby na vysoké úrovni 
za ceny odpovídající poměrům na domácím trhu 
a obvyklému ocenění profesionálních služeb pro 
podniky v České republice. 

Od počátku poskytujeme služby v českém a ang-
lickém jazyce, v současné době jsou členy týmu 
i advokáti s výbornou pracovní znalostí německé-
ho jazyka.

Tým
V současné době pracuje náš tým ve složení cel-
kem 12 právníků, z toho 9 advokátů, z nichž tři 
jsou partnery kanceláře. Partneři:

Mgr. Richard Merkun
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 
(Mgr., 1999).

Richard Merkun má široké zkušenosti z veřejné-
ho sektoru, zejm. z daňové správy. Od roku 2001 
působí v advokacii, kde navázal na své zkušenos-
ti v oblasti správy daní a poplatků včetně jejich 
vymáhání a zaměřuje se na vymáhání, správu 
pohledávek a realizaci věřitelských práv obecně. 
Dlouhodobě se zabývá smluvním právem, právní-
mi vztahy k nemovitostem a procesním právem, 

R
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 zejména vymáháním pohledávek a výkonem vě-
řitelských práv formou žalob, předběžných opat-
ření, konkursů, exekucí a veřejných dražeb. Další 
jeho významnou specializací je právo směnečné 
a šekové. V těchto oblastech také publikuje v od-
borném tisku.

JUDr. Adam Rakovský
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 
(JUDr., 1999), pobyty na European College, Ro-
bert Schumann Institute, Hague Academy of Inter-
national Law, právnické fakulty universit v Grana-
dě, Mariboru a Budapešti.

Právnickou kariéru zahájil Adam Rakovský jako 
asistent místopředsedy Ústavního soudu, v roce 
1999 vstoupil do advokacie. V roce 2003 založil 
vlastní advokátní kancelář, která se v důsledku 
rozšíření o další společníky změnila do současné 
podoby. Aktivně působil v legislativě a v akade-
mické sféře (Masarykova Univerzita v Brně). Jeho 
specializací je litigace se zaměřením na exekuce 
a insolvence, transakce a fúze a akvizice. Je auto-
rem prestižního komentáře k zákonu o veřejných 
dražbách od nakladatelství C.H. Beck a mnoha de-
sítek článků v odborném tisku. Pravidelně předná-
ší jak pro advokáty, tak i pro odbornou veřejnost 
(mj. soudci, soudní exekutoři).

JUDr. Martin Uzsák, LL.M.
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 
(Mgr., 2001), Právnická fakulta Univerzity Kar-
lovy v Praze (JUDr., 2005), Erasmus University 
Rotterdam, School of Law (LL.M. in Business and 
Trade Law, specializace Corporate Law and Take-
overs, 2006).

Martin Uzsák zahájil profesní dráhu v pražské kan-
celáři poradenské společnosti Deloitte, v oddělení 
Tax & Legal. Od roku 2001 působí v advokacii. Za-
měřuje se zejména na obchodní právo s důrazem 
na obchodní společnosti, fúze a akvizice, cenné 
papíry a soutěžní právo a v těchto oblastech také 
publikuje v odborném tisku. Významnou zkuše-
nost má rovněž s řešením insolvence a soudním 
i rozhodčím řízením.

Reference
Významnější reference ukazuje níže uvedený přehled:

Galleria moda
Zastoupení věřitelů v insolvenčním řízení. 

Javořice
Poradenství konsorciu investorů při restrukturali-
zaci během insolvenčního řízení a obnovení pro-
vozu jedné z největších pil v České republice.

Eurofarms
Poradenství prodávajícímu při prodeji portfolia 
nemovitostí formou prodeje aktiv i prodeje účasti 
v obchodní společnosti.

Breda
Poradenství prodávajícímu při prodeji nemovitost-
ního areálu v centru Opavy.

SMC Development
Poradenství při akvizici rozsáhlého souboru nemo-
vitostí v centru Olomouce a následné poradenství 
při založení nemovitostního joint-venture.

Rybářství Telč 
Poradenství kupujícímu při nabytí majoritního podí-
lu ve společnosti, de-listing, squeeze-out, majetková 
restrukturalizace a snížení základního kapitálu.

Roltechnik
Poradenství prodávajícímu při prodeji 100% podí-
lu ve společnosti.

Pivovar Steiger (SK) 
Poradenství česko – anglickému konsorciu inves-
torů při nabytí majoritního podílu a postoupení 
pohledávek za společností.

NOVASERVIS / METAL Znojmo 
Poradenství prodávajícím při prodeji 100% akcií 
a postoupení pohledávek za společností.

Severomoravské vodovody a kanalizace 
Poradenství pro veřejnou zakázku na poskytnutí syn-
dikovaného úvěru ve výši 1,75 miliardy Kč. Poraden-
ství společnosti při povinné nabídce převzetí. �
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Randl Partners

A dvokátní kancelář Randl Partners byla zalo-
žena v roce 2009 a spojila tým právníků pod 

vedením zakládajících partnerů Nataši Randlové 
a Pavla Randla. Naším cílem je být místem, kde 
klienti vždy naleznou spolehlivé a vyvážené práv-
ní poradenství nejvyšší odborné úrovně ve všech 
aspektech pracovního a obchodního práva. 
Dlouhá léta práce pro profesionály v oboru nás 
naučila, jak kombinovat právní zkušenosti s prak-
tickými potřebami našich klientů. 

Kromě právních služeb klientům poskytujeme 
i nadstandardní doplňkové služby, jako je pří-
prava a rozesílání HR News a Business Bulletinů, 
pořádání workshopů, seminářů atd. Členové kan-
celáře rovněž soustavně aktivně publikují a účast-
ní se činnosti profesních sdružení. 

Horkou novinkou roku 2014 je založení vlastní 
vzdělávací agentury Randls Training s.r.o., je-
jímž cílem je navázat na dosavadní přednáškovou 
činnost a související vzdělávací projekty Randl 
Partners, a to zejména v pracovněprávní oblasti. 
Kromě všeobecných pracovněprávních školení na-
bízí Randls Training především školení k aktuálně 
diskutovaným tématům. Oproti jiným vzděláva-
cím institucím se lišíme zejména nabídkou školení 
na míru založených na principu „cafeteria“ – kdy 
si zájemce může flexibilně volit formu, téma a čas 
přednášky i vybrat přednášejícího. Dalším nad-
standardním projektem je HR Akademie pro per-
sonalisty v podobě 6 až 12 celodenních přednášek 
a praktických cvičení na pracovněprávní témata 
vybíraná s ohledem na potřeby daného klienta. 

Ředitelkou Randls Training je bývalá personál-
ní ředitelka mezinárodní banky Ing. Jarmila 
Chlumová: „Dlouhá léta jsem byla ve své profesi 
zodpovědná za lidské zdroje a tedy i za vzdělávání 
zaměstnanců. Proto vím, že najít opravdu kvalitní 
školení je problém. Randls Training nabídne tzv. 
trénink s pěti „P“, kdy Profesionální lektoři seznámí 
účastníky Praktickou formou s Potřebnými tématy 
v Příjemném prostředí, a s nabídkou Prvotřídního 
občerstvení.“

Pracovní právo
Randl Partners je exkluzivním českým členem 
aliance Ius Laboris, která spojuje přední advokát-
ní kanceláře specializující se na pracovní právo. 
Ius Laboris zahrnuje více než 1 300 právníků z ad-
vokátních kanceláří ve 44 zemích, které poskytují 
komplexní služby ve 125 městech po celém světě. 
Díky tomu mají naši klienti přístup k nejlepším 
pracovněprávním službám po celém světě, stej-
ně tak jako unikátní příležitost koordinace pře-
shraničních projektů. 

Pracovněprávní tým vede partnerka Nataša Rand-
lová. Nataša úzce spolupracuje s advokáty Terezou 
Kadlecovou, Ondřejem Chladou a Michalem Vra-
jíkem, který tým posílil v roce 2014. Pracovněprávní 
tým se dále skládá z 5 koncipientů a 3 právních 
asistentů. Celkem tedy v Randl Partners působí 
9 právníků a 3 právní asistenti s výhradní spe-
cializací na oblast pracovního práva. Externím 
spolupracovníkem týmu je Doc. JUDr. Petr Hůrka, 
Ph.D., významný pracovněprávní odborník a lektor.

R
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Pro naše klienty jsme vytvořili kompletní zázemí 
v pracovněprávní oblasti, od běžného pora-
denství a přípravy veškerých pracovněprávních 
dokumentů, právní pomoci při ukončování pra-
covních poměrů, zastupování v soudních sporech, 
vyjednávání s odborovými organizacemi a rada-
mi zaměstnanců, přípravy a revize kolektivních 
smluv, poradenství při volbě rozhodného práva, 
přes akutní telefonické a emailové rady, až po ško-
lení a publikaci pravidelných pracovněprávních 
novinek. Veškeré naše služby poskytujeme v plném 
rozsahu v českém a anglickém jazyce.

Hodnocení – pracovní právo
Odbornost a práce členů pracovněprávního 
týmu Randl Partners je ceněna ve významných 
mezinárodních i českých soutěžích a srovnávacích 
publikacích. 

V rámci nejprestižnějšího žebříčku advokát-
ních kanceláří Chambers Europe 2014 byl pra-
covněprávní tým již počtvrté zařazen do ne-
jvyšší kategorie (Band 1). Po třetí poté obhájila 
vedoucí pracovněprávního týmu Nataša Rand-
lová jedinečné prestižní hodnocení „osobnos-
ti s výjimečnou reputací ve svém oboru“ (Star 
Individual). Žebříček ji tak nadále označuje za 
„jedničku“ na pracovní právo v České republice. 
Výborné pozice si v rámci hodnocení britské 
společnosti Chambers & Partners udržely také 
další dvě právničky týmu, což se stejně jako loni 
ani letos žádné české advokátní kanceláři v oblas-
ti pracovního práva nepovedlo.

Další významné mezinárodní žebříčky, Who‘s Who 
Legal a Best Lawyers, doporučují i v roce 2014 
Natašu Randlovou a Terezu Kadlecovou jako 
expertky v oblasti pracovního práva a zaměst-
nanosti pro Českou republiku. 

V letech 2012, 2010 a 2009 byla Randl Part-
ners vyhlášena českou Právnickou firmou roku 
v kategorii Pracovní právo. V minulých letech 
byla rovněž vyhodnocena jako vedoucí kancelář 
v ČR v oblasti pracovního práva publikací PLC 
Which Lawyer?, která však již v současnosti 
nevychází.

Naše další aktivity v oblasti 
pracovního práva
Členové pracovněprávního týmu Randl Partners 
jsou (spolu)autory řady odborných knih věnu-
jících se problematice pracovního práva, napří-
klad v roce 2014 vydané publikace Přechod práv 
a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele, 
jehož spoluautory jsou Nataša Randlová a David 
Borovec, či prvního anglicky psaného komentáře 
k českému zákoníku práce (Labour Code Commen-
tary), díla Nataši Randlové a Petra Hůrky. Pracov-
něprávní tým Randl Partners také sepsal již 4 díly 
populární publikace 50 otázek a odpovědí z pracov-
něprávní poradny (resp. 40+1 a 40+2).

Naši právníci rovněž často publikují v českém i za-
hraničním odborném tisku. Nataša Randlová je 
členem výboru národních přispěvatelů periodika 
European Employment Law Cases (EELC). Přispívá-
me také k popularizaci pracovního práva prostřed-
nictvím publikace řady článků v běžném tisku, 
včetně například každotýdenní pracovněprávní 
poradny na serveru Novinky.cz. 

Pro klienty pořádáme 5x ročně RANDLS HR Ex-
change Meetingy, kde diskutujeme předem vy-
braná pracovněprávní témata a někdy také zveme 
hosty z různých oblastí souvisejících s tématem. 
Meetingy jsou vytvořeny tak, aby pomohly našim 
klientům zlepšit jejich personální praxi a zefek-
tivnit jejich procesy v oblasti HR i díky znalostem 
a zkušenostem ostatních klientů.

Advokáti Randl Partners se aktivně podílí na čin-
nosti pracovněprávních sdružení, jako například 
Asociace evropských právníků specializujících se na 
pracovní právo (EELA). V roce 2012 se Randl Part-
ners významně zasadila o založení České asociace 
advokátů specializujících se na pracovní právo (CzE-
LA). Nataša Randlová je dále členkou pracovní 
komise Legislativní rady vlády – pracovní právo 
a sociální zabezpečení. Rovněž zastává pozici zpro-
středkovatele pro řešení kolektivních sporů. Jako 
externí pedagog vyučuje pracovní právo na katedře 
andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze, 
kde dále vede komerční certifikovaný kurz Pra-
covní právo pro personalisty v rámci kurzů CŽV.
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Obchodní právo
Obchodní právo se zaměřením na právo obchod-
ních společností a závazkové právo je další z hlav-
ních specializací Randl Partners. Obchodněprávní 
tým poskytuje i poradenství v dalších oblastech, 
které s obchodním právem souvisí, jako je např. 
soutěžní právo, právo duševního vlastnictví, admi-
nistrativní právo, právo nemovitostí, telekomuni-
kační právo, PPP (public private partnerships) či 
finanční právo. Naše klienty zastupujeme i v pří-
padě obchodněprávních sporů. 

Snahou Randl Partners je, aby v naší kanceláři 
klienti z řad podnikatelů nalezli spolehlivé a vy-
vážené právní poradenství nejvyšší odborné úrov-
ně ve všech aspektech (nejen) obchodního práva. 
V rámci našeho právního poradenství vycházíme 
ze zkušeností získaných v průběhu naší dlouhole-
té práce pro profesionály v oboru a klademe dů-
raz na jejich praktické potřeby a obchodní zájmy. 
Pro klienty Randl Partners poskytujeme kompletní 
zázemí v obchodněprávní oblasti, od běžného po-
radenství a přípravy veškerých obchodněprávních 
dokumentů, přes akutní telefonické a emailové 
rady a konzultace až po průběžné zpracovávání 
právních aktualit ve vybraných oblastech. 

Obchodněprávní tým vede Pavel Randl, který je 
jedním ze zakládajících partnerů Randl Partners. 
Pavel úzce spolupracuje s advokáty Tomášem Su-
mem a Irenou Liškovou, jakož i se čtyřmi koncipi-
enty, kteří v rámci svých odborností zajišťují efek-
tivní poskytování právních služeb. Tým doplňují 
dva právní asistenti, kteří poskytují nezbytnou ad-
ministrativně-právní podporu. Všichni členové 
týmu se specializují primárně na obchodní právo. 
Jsou schopni poskytovat klientům Randl Partners 
komplexní služby v celé oblasti obchodního práva 
a souvisejících právních oborech v češtině a ang-
ličtině, v případě potřeby i v němčině či ruštině.

Úzká spolupráce s pracovněprávním týmem Randl 
Partners nám umožňuje poskytovat komplexní ře-
šení právních problémů našich klientů i při koupi 
a převodech společností a podniků či jejich trans-
formacích, kde dochází k propojení obou těchto 
významných právních odvětví. 

Hodnocení – obchodní právo
Odbornost a práce členů obchodněprávního 
týmu Randl Partners je ceněna i ve významných 
mezinárodních i českých publikacích. Obchod-
něprávní tým Randl Partners je publikací PLC 
Which Lawyer? uznáván v oblasti práva fúzí 
a akvizic, a dále doporučován v oblastech restruk-
turalizace a insolvence.

Pavel Randl je doporučován jako přední odborník 
pro všeobecné obchodní a korporátní právo, prá-
vo fúzí a akvizic a finanční právo publikacemi The 
Legal 500, PLC Which Lawyer?, PLC Cross-border 
Restructuring and Insolvency Handbook, Financial 
Law Review (IFLR 1000) a European Legal Experts.

Naše další aktivity v oblasti 
obchodního práva

Členové obchodněprávního týmu Randl Partners 
se účastní činnosti právních asociací jako Meziná-
rodní asociace advokátů (IBA). Dále publikujeme 
v různých odborných časopisech specializujících 
se na oblast obchodního práva. 

Každé tři měsíce připravují RANDLS Business 
Bulletin – právní aktuality týkající se podnikání, 
obchodního práva a práva nemovitostí, které se 
vždy zaměřují na nejnovější události z legislativy 
a judikatury. �

Randl Partners
advokátní kancelář

Tetris Office Building

Budějovická 1550/15a  

140 00  Praha 4  

Tel.: +420 222 755 311

Fax: +420 270 007 311

e-mail: office@randls.com

URL: www.randls.com
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Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

R ödl & Partner je mezinárodní poradenská kan-
celář, která se řadí k vedoucím poradenským 

společnostem na evropském trhu. 

V 43 zemích světa, 94 pobočkách s více než 3 700 
spolupracovníky poskytuje služby ve všech oblas-
tech podnikání. Dovede propojit právní, daňové, 
auditorské a podnikové sféry poradenství. 

Kancelář je zastoupena ve všech významných 
průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vy-
budovala především na trhu ve střední, východní 
a západní Evropě, v Asii i USA. 

V České republice působí Rödl & Partner od roku 
1991, své zastoupení má v pobočkách v Praze 
a Brně. Díky své síti více než dvou set poradců 
poskytuje poradenskou činnost v plném spektru 
služeb Rödl & Partner.

„Díky našim dlouholetým zkušenostem známe po-
žadavky a možnosti českého trhu. Naše schopnost 
respektovat přeshraniční zájmy klienta, stejně 
jako i znalost místních poměrů a současně vyso-
ký a jednotný standard poskytovaných služeb, 
přináší našim klientům jedinečnou kombinaci. 
Na základě úzké interdisciplinární spolupráce 
našich poradců na národní i mezinárodní úrovni 
můžeme nabídnout ucelený soubor poradenských 
služeb, šitých na míru. Týmy složené z českých 
i zahraničních odborníků tak mohou poskytovat 
komplexní poradenství v národním i mezinárod-
ním kontextu.“ 

Právní poradenství tvoří významnou součást po-
radenské činnosti poskytované společností Rödl 
& Partner. Mezi služby, které Rödl & Partner 
v oblasti právního poradenství poskytuje, patří 
zejména:

�	Právo obchodních společností
�	Daňové právo
�	Závazkové právo
�	Nemovitosti – komplexní transakční poradenství
�	Mergers & acquisitions
�	Restrukturalizační opatření
�	Due diligence
�	Pracovní právo
�	Obchodní a občanské právo
�	Procesní právo civilní
�	Právo duševního vlastnictví
�	Obnovitelné energetické zdroje
�	Mezinárodní právo soukromé

Kancelář Rödl & Partner je držitelem titulu Právnic-
ká firma roku 2012 a 2013 v oboru daňového práva. 

Rödl & Partner zaznamenává v letošním roce vý-
znamnou změnu ve své historii. K datu 1. října 
fúzuje s poradenskou kanceláří Vorlíčková Part-
ners. Spolu s vedoucí partnerkou kanceláře Vor-
líčková Partners Lucií Vorlíčkovou a všemi dal-
šími partnery přichází téměř 100 nových kolegů 
– špičkových odborníků – zejména z řad auditorů 
a daňových poradců. Kancelář Rödl & Partner se 
s celkovým počtem tuzemských poradců přiblíží 
číslu 300 a potvrzuje své postavení mimořádně 
silné poradenské kanceláře v České republice po-
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skytující poradenství v oboru právo, daně, audit, 
outsourcing a management & business consulting 
takzvaně „z jedné ruky“, čímž se dostává na před-
ní příčky poradenských firem na českém trhu. �

	

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. 
Platnéřská 2

110 00  Praha 1

Tel.: +420 236 163 111

Fax: +420 236 163 799

e-mail: prag @ roedl.cz 

URL: www.roedl.com 
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ROWAN LEGAL,  
advokátní kancelář s.r.o.

�	Přes 20 let na trhu
�	Pravidelně oceňovaná v národních i mezinárod-

ních žebříčcích
�	Kanceláře v Praze, Brně a Bratislavě
�	Člen sítě MULTILAW

K ancelář ROWAN LEGAL byla založena již 
v roce 1990, tehdy pod jiným názvem a v roce 

2006 přijala svůj nynější název. V současné době 
je jednou z předních česko-slovenských kanceláří 
a mezi její klienty patří nejvýznamnější společnos-
ti i instituce veřejné správy, jimž poskytuje podpo-
ru v jejich zásadních a klíčových projektech. 

ROWAN LEGAL pokrývá všechny oblasti práva 
související s činností podnikatelů i veřejné správy, 
přičemž rozvíjí některé právní specializace, které 
ji řadí k evropské špičce. Jde například o právo 
informačních technologií, telekomunikací a out-
sourcingu, řešení vnitrostátních soudních sporů 
a arbitráží, mezinárodních obchodní arbitráží 
a investičních sporů, právo veřejného investová-
ní (veřejné zakázky, PPP, evropské fondy), práv-
ní podporu obchodních transakcí a investičních 
projektů v celé šíři, oblast fúzí a akvizic, farmacie 
a zdravotnictví, bankovnictví a finance, daňové 
právo a také podporu projektů v oblasti obranné-
ho průmyslu. 

Efektivita nepřichází sama, je třeba vyjít jí vstříc. 
Uvědomujeme si, že největší hodnotou poradenské 
skupiny ROWAN LEGAL jsou lidé, a sehraný tým 

považujeme za nezbytnou součást firemní kultu-
ry. Právní poradenství vychází z detailní znalosti 
práva a související judikatury i právní teorie, kte-
rou naši právníci neustále konfrontují s měnícím 
se obchodním prostředím. Samotná znalost práva 
dnes již nestačí, proto je nutné, aby právníci měli 
i znalost daného podnikatelského oboru a rozumě-
li podnikání a činnosti svého klienta. Advokátní 
kancelář na každodenní bázi spolupracuje se svou 
sesterskou společností ROWAN LEGAL, účetní 
a daňová kancelář s.r.o. a má tak k dispozici zku-
šené účetní a daňové specialisty. 

O kvalitě služeb ROWAN LEGAL vypovídá fakt, 
že si ji pro spolupráci na jednotlivých případech 
vybírají zahraniční kanceláře, které patří ke špičce 
v globálním měřítku, např. Hogan Lovells, Ska-
dden Arps Slate Meagher & Flom, Baker Botts či 
Foley Hoag. 

Díky dlouhodobému působení na mezinárodním 
poli jsme se stali exkluzivním členem globální sku-
piny advokátních kanceláří MULTILAW pro Čes-
kou republiku a Slovenskou republiku. Naše dlou-
holetá účast v řídícím výboru této asociace nám 
umožňuje podílet se na poskytování specializova-
ných právních služeb ve více než 50 zemích světa.

Právo obchodních společností 
ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní po-
radenství v oblasti práva obchodních společností, 
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a to jak domácím společnostem, tak pobočkám 
nadnárodních firem. Toto poradenství zahrnuje 
vše od dlouhodobé správy korporátních záležitos-
tí, příprava a revize korporátních struktur, změny 
korporátních a skupinových struktur, přeměn spo-
lečností, tvorby joint ventures, uzavírání akcionář-
ských dohod až po odpovědnost orgánů společ-
ností. Po účinnosti nového zákona o obchodních 
korporacích vyžaduje tato oblast ještě větší pozor-
nost a péči. 

Kancelář poskytuje služby v oblasti práva obchod-
ních společností např.: 

�	AAA Auto a.s.
�	ERICSSON HOLDING INTERNATIONAL B.V.
�	RED BULL Česká republika, s.r.o.
�	CGI IT Czech Republic s.r.o.
�	T-SOFT a.s.
�	Elanor spol. s r.o.
�	ELO Digital Office ČR s.r.o.
�	Omnicom Media Group, s.r.o. 
�	Nadace AMERICAN INSTITUTE FOR FOREIGN 

STUDY PRAGUE
�	NADACE T-SOFT ETERNITY
�	GEMMEDICAL s.r.o.
�	Hotelpro s.r.o.
�	Hotel START s.r.o.
�	Hotel „Paříž“ a.s. 
�	OKD, a.s. 

Fúze a akvizice
ROWAN LEGAL se tradičně věnuje i oblasti fúzí 
a akvizic a to v dlouhodobé spolupráci s řadou 
investorů a transakčních poradců. Doménou kan-
celáře jsou v tomto ohledu zejména společnosti 
zabývající se duševním vlastnictvím, technologie-
mi, informačními technologiemi, telekomunikace-
mi a realitami. Právníci kanceláře mají také řadu 
zkušeností s prodejem rodinných společností, kdy 
prodávajícími jsou jejich zakladatelé. 

Výběr transakcí v oblasti Fúze a akvizice za 
poslední 12 měsíců: 
�	Akvizice 100% podílu ve společnosti Profidebt 

s.r.o. - komplexní právní podpora v souvislosti 
s klíčovou akvizicí přední společnosti obcho-
dující s pohledávkami v České republice evrop-

ským leaderem v této oblasti – společností In-
trum Justitia AB, jejíž akcie jsou obchodovány 
na Stockholmské burze, hodnota transakce EUR 
37 000 000

�	Prodej podílu v české společnosti ERICSSON 
HOLDING INTERNATIONAL B.V. 

�	Innova Capital – příprava akvizice společnosti 
v oblasti výroby, hodnota transakce: stamiliony 
CZK. 

�	Akvizice 100 % podílu ve společnosti v oblasti 
energetických instalací, hodnota transakce – de-
sítky milionů CZK.  

�	Fúze splynutím 3 společností se vznikem ná-
stupnické společnosti s ručením omezeným, 
hodnota transakce – desítky milionů CZK. 

�	Rozdělení odštěpením sloučením společností 
působících v oblasti ICT. 

�	Právní a daňové due diligence významných spo-
lečností v oblasti marketingu; přípravná fáze klí-
čové transakce, hodnota transakce – miliony EUR.

�	Právní a daňové due diligence společností re-
gistrovaných v české republice působící na trhu 
soukromého vzdělávání; příprava a vyjednává-
ní transakční dokumentace, hodnota transakce 
přes 100 000 000 CZK. 

Bankovnictví a finance
ROWAN LEGAL poskytuje poradenství bankám, 
družstevním záložnám, obchodníkům s cennými 
papíry a jiným subjektům působícím na trhu fi-
nančních služeb ve všech oblastech bankovního 
a finančního práva. Vedoucím této specializace je 
JUDr. Martin Šubrt, LLM, který dříve působil jako 
právník bankovního domu. Významnými klienty 
advokátní kanceláře v této oblasti jsou na příklad 
česká pobočka THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 
nebo Česká spořitelna. 

Mezi nejvýznamnější případy, na kterých se 
advokátní kancelář v posledním roce jako 
právní poradce podílela, patří zejména:   
�	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - Pří-

prava právní dokumentace (konkrétně rámco-
vé smlouvy o postoupení pohledávek) podle 
českého a slovenského práva, na základě níž 
banka odkupuje pohledávky dodavatelů před-
ní světové pivovarnické společnosti do částky 
40 000 000 EUR v České a Slovenské republice.
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�	IMMOFINANZ AG - Úprava dokumentace 
k úvěru, na základě níž je poskytován úvěr 
ve výši 50 000 000 EUR. Příprava zajišťovací 
dokumentace. 

�	SKEX, a.s. - spor ohledně finančních derivátů 
v hodnotě USD 22 000 000. Příprava rozhodčí-
ho řízení a žaloby před London Court of Arbitra-
tion, jímž se klient domáhá zaplacení pohledá-
vek z titulu náhrady škody na zahraniční bance 
z důvodu jejího porušení smluvních povinností 
a povinnosti řádné péče v souvislosti s deriváto-
vými transakcemi dle ISDA Master Agreement 
řídící se anglickým právem. 

�	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - Za-
stupování banky v insolvenčním řízení ohledně 
jejích pohledávek z poskytnutých bankovních 
záruk v hodnotě EUR 6 000 000. 

�	Intrum Justitia Debt Finance AG - Plná práv-
ní podpora ve vztahu k přeshraniční akvizici 
portfolia pohledávek, jmenovitě: due dilligence 
ohledně portfolia pohledávek v hodnotě přes 
EUR 14 000 000, právní analýza určitých aspek-
tů v souvislosti s akvizicí portfolia pohledávek, 
sjednávání a sepis smlouvy o postoupení portfo-
lia pohledávek.

�	Intrum Justitia AB - Komplexní právní podpo-
ra v souvislosti s akvizicí společnosti – přední 
společnosti obchodující s pohledávkami v České 
republice včetně: due dilligence ohledně smluv 
o nákupu pohledávek, souladu s právní regula-
cí, a vypracování právní analýzy určitých aspek-
tů převzetí dluhu a postoupení pohledávek, 
hodnota transakce EUR 37 000 000.

�	Dollar Financial Group, Inc. - Sepis komplexní 
právní dokumentace ve vztahu k poskytování 
spotřebitelských úvěrů a zajištění souladu pod-
nikatelské činnosti s regulací poskytování spo-
třebitelských úvěrů a ochranou osobních dat. 

�	M.F.M., Tourism, Hotels and Resorts and Deve-
loper - Zastupování klienta v rozhodčím řízení 
ohledně úvěru ve výši 50 000 000 EUR poskyt-
nutého za účelem nemovitostní výstavby. 

�	OKD a.s. - Detailní analýza ohledně vlastního 
kapitálu společnosti. 

�	Joint-Stock Company Firm „Actis“. Merable 
Holding - Zastupování klientů banky v mezi-
národní arbitráži týkající se sporu ze smlouvy 
o úvěru více než EUR 26 000 000.

�	WPB Capital - Žaloba o náhradu škody způsobe-
né nesprávným úředním postupem regulátora.

�	WPB Capital, spořitelní družstvo - Právní pora-
denství ve správním řízení vedeného ČNB o ode-
brání licence. 

�	WPB Capital, spořitelní družstvo - Správní ža-
loba na zrušení rozhodnutí bankovní rady ČNB 
o zamítnutí rozkladu a potvrzení meritorního 
rozhodnutí ČNB o odebrání povolení působit 
jako družstevní záložna. 

�	WPB Capital, spořitelní družstvo - Žaloba na 
plnění z obchodní smlouvy o pojištění portfolia 
pohledávek za více než 3 mld Kč. 

Řešení sporů a arbitráže
ROWAN LEGAL patří v oblasti řešení sporů a arbi-
tráží dlouhodobě ke špičkám na českém a sloven-
ském trhu. Naši advokáti jsou víc než 20 let po-
věřování zastupováním v nejsložitějších případech 
v objemech přesahujících desítky miliard českých 
korun. ROWAN LEGAL aktuálně zastupuje klienty 
ve velkých stavebních sporech a ve významných 
sporech v oboru financí a bankovnictví. 

ROWAN LEGAL zastupuje či zastupoval Sloven-
skou republiku v několika komplexních investič-
ních sporech v celkové hodnotě přesahující 1,5 
mld EUR. Celková hodnota zastupovaných sporů 
aktuálně přesahuje 40 mld Kč. Na poli mezinárod-
ních arbitráží zastupuje ROWAN LEGAL klienty 
podle nejrůznějších pravidel, např. UNCITRAL, 
ICC, LCIA, SCC. Máme rozsáhlé zkušenosti z množ-
ství sporů před obecnými soudy, ať už v obchod-
ních sporech či správním soudnictví, případně 
před soudem ústavním. Právníci ROWAN LEGAL 
rovněž působí jako rozhodci podle různých pravi-
del, přičemž celková hodnota souzených kauz ak-
tuálně přesahuje 2 mld Kč.

Vedoucím teamu zabývajícího se spornou agen-
dou je JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM, který nejen 
zastupuje klienty v různých typech řízení, ale 
pravidelně též působí jako rozhodce. Miloš Olík 
je mimo jiné zapsaný na seznamech rozhodců 
předních světových rozhodčích center: London 
Court of International Arbitration (LCIA), Vienna 
International Arbitral Center (VIAC) a Hong Kong 
International Arbitration Centre (HKIAC). Sporo-
vou agendou, jako jednou z klíčových specializací 
advokátní kanceláře, se v ROWAN LEGAL zabývá 
více partnerů. JUDr. Martin Maisner, PhD. je před-
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ním specialistou v oboru IT a softwarového práva, 
přičemž jak zastupuje klienty ve sporech v oboru 
IT/IP, tak rovněž jako rozhodce v domácí arbitráži 
(před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republi-
ky) i mezinárodní arbitráži. JUDr. Martin Šubrt 
zúročuje ve sporové agendě v oboru financí a ban-
kovnictví své dlouholeté zkušenosti z práce v ban-
kovním sektoru. JUDr. Martin Janoušek zastupu-
je klienty ve správních žalobách, před Ústavním 
soudem a v mezinárodních arbitrážích. Novou 
posilou týme je Mgr. Michal Nulíček, LLM, který 
má rozsáhlé zkušenosti v oboru bankovní regula-
ce a v řízeních týkajících se ochrany hospodářské 
soutěže.

Kombinace zkušeností, nasazení a žití firemních 
hodnot dělá z advokátní kanceláře ROWAN LE-
GAL první volbu pro klienty v této oblasti. 

Výběr transakcí v oblasti  
Řešení sporů a arbitráže za posledních 12 
měsíců:
�	Zastupování OKD, a.s. ve sporech s celkovou 

hodnotou v řádech stovek milionů Kč.
�	Zastupování tuniského investora v arbitrážním 

řízení, které bylo zahájeno na základě rozhodčí 
doložky uzavřené jako součást úvěrové smlouvy.

�	Zastupování ruských a kyperských subjektů 
v rozhodčích sporech z titulu ručení za exportní 
financování projektu v Ruské federaci. 

�	Zastupování předního českého úvěrového a spo-
třebního družstva v několika sporech, v žalobě 
o náhradu škody a ve správní žalobě v celkové 
hodnotě přesahující 4,5 mld Kč.

�	Zastupování společnosti EUROVIA CS, a.s. v roz-
hodčím řízení vedeném proti Ředitelství silnic 
a dálnic ČR ve sporu o určení platného předá-
ní provedeného díla – dálnice D47 – v hodnotě 
více jak 4,5 mld. Kč a v řízení o podané protiža-
lobě; podpora klienta v rozsáhlém reklamačním 
řízení. 

�	Zastupování Slovenské republiky v mezinárodní 
investiční arbitráži s Nizozemskou pojišťovací 
skupinou Achmea B. V. ohledně změn v oblas-
ti zdravotního pojištění v hodnotě přesahující 
160 mil. EUR. Spor byl zahájen v návaznosti na 
komplexní změnu systému veřejného zdravotní-
ho pojištění. V této kauze byla historicky poprvé 

použita námitka intra-EU BIT, která znamená, 
že by arbitráže se státy v rámci EU neměly vů-
bec probíhat. Očekáváme, že konečné rozhod-
nutí vydá až Soudní dvůr Evropské unie. 

�	Zastupování Slovenské republiky v mezinárodní 
investiční arbitráži s nizozemskými investory 
ohledně údajného poškození investice v oblasti 
textilního průmyslu, v hodnotě 270 mil. EUR, 
včetně výkonu rozhodnutí. Řízení skončilo mi-
mořádným úspěchem, všechny nároky investorů 
byly tribunálem zamítnuty a Slovenské republi-
ce byl navíc přiznán nárok na náhradu nákladů 
na právní zastoupení ve výši 2 mil. EUR. 

�	Zastupování společností skupiny ALSTOM v ří-
zení o zrušení rekordní pokuty za účast v kar-
telu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

�	Zastupování Státního pozemkového úřadu v de-
sítkách restitučních sporů o vydání nemovitého 
majetku v rámci celé České republiky v tržní 
hodnotě stovek milionů Kč

�	Zastupování společnosti AREA TZB a.s., vý-
znamné tuzemské stavební společnosti, ve spo-
rech v hodnotě několika desítek milionů korun 
proti jejím dodavatelům a objednatelům.

�	Zastupování Ministerstva průmyslu a obchodu 
ve správním soudnictví proti žadatelům o in-
formace podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím.

�	Zastupování spol. AGROSTROJ Pelhřimov a.s., 
významné strojírenské společnosti, ve sporu 
o náhradu škody, způsobené nesprávnou imple-
mentací IT řešení

�	Zastupování Hlavního města Prahy ve sporech 
o náhradu škody ve výši více než 3.5 mld. Kč.

�	Zastupování Hlavního města Prahy v soudním 
sporu, který vznikl na základě uplatnění práv 
z duševního vlastnictví

�	Zastupování akciové společnosti ve správním 
soudnictví. Správní žaloba byla podána na zru-
šení rozhodnutí o vyměření daně z příjmů práv-
nických osob za celkem čtyři zdaňovací období, 
hodnota sporu přes 50 mil Kč.

Telekomunikace a média
V oblasti telekomunikací se advokátní kancelář 
ROWAN LEGAL etabluje již více než 10 let, při-
čemž pro své klienty poskytuje zejména právní 
podporu v souvislosti s poskytováním telekomuni-
kačních služeb (konektivita do sítě Internet, provoz 
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datových sítí, informační bezpečnost) či plněním 
regulatorních požadavků. Mezi klienty patří jak 
významní poskytovatelé telekomunikačních slu-
žeb, tak jejich příjemci. Spolupracujeme též s vý-
znamnými státními úřady či regulátory, zejména 
ve vztahu k novému zákonu o kybernetické bez-
pečnosti. Naši právníci mají hlubokou znalost ne-
jen právních aspektů, ale orientují se v technických 
záležitostech a obchodní strategii našich klientů, 
což jim umožní rychleji nalézt optimální řešení. 

V uplynulém období se advokátní kancelář 
ROWAN LEGAL podílela na mnoha významných 
transakcích, mezi které patří zejména:
�	Pro významnou nadnárodní bankovní skupinu 

jsme poskytovali právní poradenství při roz-
sáhlém výběrovém řízení na poskytování slu-
žeb elektronických komunikací a provoz sítě 
WAN napříč zeměmi střední a východní Evropy 
v hodnotě několika set milionů korun. Součás-
tí byla standardizovaná smluvní dokumentace 
v několika jurisdikcích i rozsáhlá fáze negociace 
s vybranými dodavateli.

�	Dopravní podnik Hlavního města Prahy  
Pro tohoto klienta zajišťujeme komplexní právní 
servis v souvislosti s jeho informačními i komu-
nikačními technologiemi, včetně právní podpo-
ry při realizaci projektu síťové infrastruktury 
pro vytvoření zabezpečené komunikační sítě 
napříč jeho všemi provozovnami.

�	CHAPS  
Tohoto klienta podporujeme v intenzivním práv-
ním sporu souvisejícím se zneužitím jeho autor-
ských práv, práv k databázi i hackerskými útoky.

�	Hellshare  
Klient je jedním z nejvýznamnějších poskyto-
vatelů file-hostingových služeb a podporujeme 
jej v rámci jeho podnikání v České republice 
i zahraničí.

�	T-Mobile Czech Republic  
Po nedávné fúzi společností T-Systems Czech 
Republic a T-Mobile i nadále podporujeme na-
šeho klienta v jeho podnikání, a to primárně 
u složitých outsourcingových projektů v hod-
notě stovek milionů korun či v souvislosti 
s provozem síťové infrastruktury či dodávkách 
licencí. V předešlém období jsme se jen u toho-
to klienta podíleli na desítkách kauz z oblasti 
telekomunikací.

�	ERICSSON  
Pro tohoto významného dodavatele telekomu-
nikačních technologií zajišťujeme právní servis 
v České i Slovenské republice a podílíme se na 
přípravě řady smluvních dokumentů v rámci 
jeho core business. V nedávné době jsme se pro 
tohoto klienta podíleli na rozsáhlé komparativ-
ní studii regulace zpracování ochrany osobních 
údajů v kontextu národní i evropské legislativy.

�	CISCO  
Naším klientem je též tento nejvýznamnější vý-
robce infrastruktury pro provoz datových sítí 
a telekomunikace, jemuž poskytujeme práv-
ní podporu v obchodně-závazkových vztazích 
a oblasti kybernetické bezpečnosti.

Právo informačních technologií
V této specializaci patří ROWAN LEGAL k abso-
lutní špičce v České republice i na Slovensku, což 
dokazuje i vítězství v této právní oblasti dle žeb-
říčku Právnická firma roku hned ve čtyřech před-
chozích letech. Mezi oblasti naší expertízy patří 
zejména právní poradenství při implementaci in-
formačních systémů, vývoje software, provoz apli-
kací, ecommerce, ochrana osobních údajů, cloud 
computing či kybernetická bezpečnost. K našim 
klientům patří nejvýznamnější ICT společnosti na 
našem trhu, ale v mnoha kauzách zastupujeme 
příjemce ICT služeb či dodávek a provázíme je 
úskalími práva informačních technologií.

Členové týmu pravidelně přednášejí na mnoha de-
sítkách konferencí a aktivně publikují monografie 
na aktuální témata. Vedoucí specializace, JUDr. Jo-
sef Donát, LLM je aktivním členem pracovní skupiny 
pro digitální kontinuitu při Radě vlády pro konku-
renceschopnost a informační společnost a zaměřuje 
se zejména na otázku dlouhodobé archivace elektro-
nických dokumentů, cloud computing, elektronic-
ké dokazování a zpracování osobních údajů. JUDr. 
Martin Maisner, PhD je pak hlavním autorem řady 
odborných publikací (Základy práva informačních 
technologií, Základy softwarového práva, Právní as-
pekty outsourcingu a další). 

Po průlomovém nasazení cloudových aplikací 
u subjektu v oblasti bankovního sektoru se podí-
líme i nadále na dalších jedinečných projektech 
v oblasti outsourcingu a cloud computingu, při 
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zvláštním zohlednění regulace na ochranu osob-
ních údajů, bankovní regulaci či nové aspekty ob-
čanského zákoníku.

K dalším zásadním kauzám patří:
�	Nadnárodní banka  

Významnému klientovi z bankovního sektoru 
pomáháme při implementaci nástrojů pro kom-
pletní virtualizaci jeho výpočetního prostředí 
včetně koncových stanic, se zvláštním důrazem 
na ochranu bankovního tajemství.

�	Národní banka  
Pro jiného klienta z oblasti bankovnictví jsme 
se podíleli na rozsáhlé analýze implementace 
jeho kriticky důležitého core-bankovního systé-
mu a posouzení možností jeho dalšího užívání 
a rozvoje.

�	Nadnárodní banka  
Pro dalšího klienta z bankovního sektoru jsme 
detailně analyzovali právní aspekty zneužití 
elektronických platebních prostředků (např. 
v souvislosti s aktuálními fishingovými útoky) 
včetně změny jeho interních procesů a všeobec-
ných obchodních podmínek.

�	T-Mobile Czech Republic / T-Systems Czech 
Republic  
Pro tohoto klienta jsme se v posledních 12 mě-
sících podíleli na více než sedmi desítkách 
kauz včetně rozsáhlých outsourcingových 
projektů či plnění v oblasti cloud computingu. 
K zajímavým kauzám patří rozhodně právní 
podpora klienta při provozu metropolitní sítě či 
komplexní outsourcing významného koncového 
zákazníka z energetického sektoru.

�	Řízení letového provozu  
Tohoto klienta podporujeme už několik měsíců 
v procesu výběru a negociace s dodavateli no-
vého komplexního systému pro řízení letového 
provozu nad územím České republiky v hodnotě 
více než jedné miliardy korun. 

�	České Dráhy – Informační systémy  
Pro tohoto klienta jsme připravovali komplex-
ní update několika desítek smluv na provoz ICT 
infrastruktury a jejich zastřešení do jednotné 
smluvní struktury, a to samostatně pro další 2 
z jeho nejvýznamnějších zákazníků

�	Dopravní podnik hlavního města Prahy  
Odborné právní poradenství v oblasti provozu 
a rozvoje informačních a komunikačních tech-

nologií, kdy společně pracujeme nejen na jed-
notlivých dílčích projektech, ale podílíme se též 
na stanovení celkové ICT strategie klienta 

�	Ministerstvo zemědělství  
Komplexní právní poradenství týkající se pro-
jektů zajištění provozu ICT infrastruktury resor-
tu, zajištění provozu a rozvoje registrů a portálů 
resortu v souhrnné hodnotě přes 1 mld Kč

�	NESS Czech   
Pro tohoto klienta zajišťujeme každodenní práv-
ní servis v mnoha oblastech, ale za zmínku jistě 
stojí projekty složitých implementací informač-
ních systémů v oblasti geodezie či bankovnictví, 
ve kterých jsme klienta podporovali při zave-
dení změn souvisejících s novým občanským 
zákoníkem.

�	Ministerstvo vnitra  
Tohoto klienta podporujeme při projektu reali-
zace infrastruktury pro integrovaný záchranný 
systém a další významné projekty komunikační 
infrastruktury veřejné správy.

�	Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Podílíme se na novém nastavení informační 
a komunikační infrastruktury rezortu včetně 
přípravy smluvních a licenčních podmínek pro 
významné kritické informační systémy veřejné 
správy v hodnotě stovek milionů korun.

�	Geodis Brno  
Komplexní podpora klienta při sporu souvisejícím 
se zneužitím jeho autorských práv k fotogrametric-
kým snímkům a jiným geodetickým podkladům.

�	Agrostroj Pelhřimov  
Asistujeme tomuto našemu klientovi v kauze ne-
úspěšné implementace informačního systému na 
bázi produktů SAP 

Duševní vlastnictví
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se v oblas-
ti autorských práv nezaměřuje jen na obvyklou 
agendu ochranných známek či patentů (jakkoliv 
i pro mnoho klientů tyto záležitosti spravujeme 
již téměř 20 let), ale zaměřujeme se primárně na 
právní aspekty vývoje software, licenční smlouvy, 
doménové spory či vztahy s kolektivními správci. 
Pro mnoho klientů jsme již v letošním roce připra-
vili komplexní update jejich vzorových smluv, a to 
jak ve vztahu k vývoji počítačových programů, tak 
licenčních smluv pro jejich užívání.
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K nejvýznamnějším transakcím patří:
�	Ředitelství silnic a dálnic  

Rozsáhlá analýza licenčních ujednání pro nej-
významnější informační systém klienta včetně 
návrhu optimálního nastavení užívacích práv 
do budoucna.

�	Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Podílíme se na narovnání aktuálního stavu li-
cenčních oprávnění klienta a spolupracujeme na 
optimálním budoucím nastavení včetně rozsáh-
lých negociací s dodavateli.

�	Hlavní město Praha  
Jsme členy týmu s úkolem vyřešit právní aspekty 
fungování projektu Opencard a podílíme se tak na 
analýzách dosavadního fungování projektu i na 
budoucím nastavení infrastruktury Opencard.

�	SAP  
Pro tohoto významného tvůrce komplexních in-
formačních systémů jsme v letošním roce aktua-
lizovali jeho vzorové smluvní podmínky včetně 
zohlednění úprav dle Nového občanského zákoní-
ku. Klientovi poskytujeme právní poradenství též 
v oblasti licenčních auditů či řešení sporů z neo-
právněného užívání počítačových programů.

�	Suzuki  
Pro tohoto klienta vedeme již řadu měsíců roz-
sáhlý spor o jeho doménu, který dospěl až k Nej-
vyššímu soudu a znamená zásadní průlom v ře-
šení doménových sporů.

�	CHAPS  
Našeho klienta zastupujeme v řadě kauz sou-
visejících se zneužitím jeho práv z duševního 
vlastnictví při provozu informačního systému 
s jízdními řády.

Veřejné zakázky
Oblast veřejných investic je jednou z tradičních spe-
cializací advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, které 
se věnujeme jak na straně zadavatelů (poskytová-
ním komplexních služeb v rámci realizace projek-
tů, analytickou a další poradenskou činností, jakož 
i kontinuálním zastupováním před ÚOHS), tak po-
skytováním služeb pro soukromé subjekty (zejména 
ve formě podpory při podávání nabídek a zastupo-
vání při uplatňování opravných prostředků).

Jednotliví právníci se v uplynulém roce 
podíleli na aplikační praxi a tvorbě best 
practice v oblasti veřejných zakázek rovněž 
následujícími činnostmi:
�	členství v rozkladové komisi předsedy Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže ve věcech tý-
kajících se veřejných zakázek

�	členství v rozkladové komisi ministryně pro 
místní rozvoj pro řízení ve věcech zápisu 
do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

�	publikační činnost v rámci vydavatelství Wolt-
ers Kluwer, a.s. – Zákon o veřejných zakázkách 
s komentářem, Přehled rozhodovací praxe 
v řízeních ve věcech veřejných zakázek

�	odborná spolupráce s vydavatelstvím Wolters 
Kluwer, a.s. při vývoji produktu Navigátor, jako 
metodické mapy zákona o veřejných zakázkách 
v rámci systému Aspi (právní garant produktu)

�	odborná spolupráce na vývoji databáze rozhod-
nutí v oblasti veřejných zakázek Hirst, jako 
nástroj koncentrující relevantní rozhodovací 
praxi ÚOHS a správních soudů

�	členství v pracovní skupině pro novelizaci záko-
na o veřejných zakázkách (příprava tzv. tech-
nické novely) a nového zákona o veřejných 
zakázkách implementujícího evropské směrnice

�	členství v představenstvu Komory adminis-
trátorů veřejných zakázek

�	publikace článků v odborných časopisech (např. 
Veřejné zakázky v praxi, Právní rádce či Veřejné 
zakázky), přednášková činnost (např. pro řídící 
orgány operačních programů, IIR)

Výběr klíčových transakcí v kategorii Veřejné 
zakázky za poslední 12 měsíců:
�	Řízení letového provozu ČR, s.p.   

Komplexní zastoupení zadavatele a právní po-
radenství k jedné z klíčových veřejných zakázek 
pro zadavatele, která směřuje k pořízení nového 
systému řízení letového provozu a souvisejících 
služeb v hodnotě přesahující 1 mld. Kč.

�	Česká televize  
Komplexní zastoupení zadavatele a právní 
poradenství k jedné z klíčových veřejných 
zaká zek pro zadavatele, realizované formou 
soutěžního dialogu, směřující k vybudování 
nového komplexního digitálního produkčního 
a odbavovacího systému pro výrobu a odbavení 
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pořadů redakce zpravodajství, sportu a aktuální 
publicistiky.

�	E.ON Česká republika, a.s.  
Právní posouzení souladu systému centralizova-
ného nákupu v rámci koncernu E.ON, zabývají-
cího se mezi jiným Relevantní činností Zadava-
tele, se ZVZ. Mezi dodávkami v rámci systému 
centrálního nákupu je mezi jiným i zakázka na 
zajištění připojení k distribuční soustavě – elek-
třina – VN/NN a podpora při realizaci dalších 
zakázek v celkovém objemu v řádu miliard Kč.

�	E.ON Česká republika, a.s.  
Podpora klienta během účasti v zadávacích 
řízeních z pozice dodavatele (včetně vypra-
cování souvisejících právních stanovisek), např. 
v rámci veřejné zakázky z oblasti energetiky 
s názvem „Dodávky zemního plynu pro Teplárny 
Brno v roce 2014 – 2016“, jejímž předmětem 
byl velkoodběr plynu o „objemu“ 1,8 mil. MWh.

�	Česká republika – Ministerstvo zemědělství  
Komplexní zastoupení zadavatele a právní 
poradenství v několika veřejných zakázkách 
směřujících k zajištění provozu a dalšího rozvo-
je klíčových informačních systémů zadavatele 
(ICT infrastruktura, portál eAgri a související 
aplikační infrastruktura, ERP systém a sys-
tém dohledu) v souhrnné hodnotě přesahující 
600 mil. Kč.

�	Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
a) Systémová centralizace v rámci rezortu Mze 
b) Integrace webových portálů v rezortu MZe

�	Zastoupení zadavatele před Nejvyšším správním 
soudem proti Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže s kladným výsledkem pro zadavatele 
(zamítnutí kasační stížnosti ÚOHS).

�	Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Právní poradenství v souvislosti s přípravou ve-
řejných zakázek, jejichž předmětem je změna 
koncepce zadávání pozemkových úprav v ČR 
(projekční a stavební činnosti při provádění po-
zemkových úprav) v souhrnné hodnotě více než 
2 mld. Kč.

�	Česká republika – Státní pozemkový úřad   
Uzavření rámcové smlouvy na vypracování geo-
metrických plánů a geodetické služby – Kom-
plexní zastoupení zadavatele a právní poraden-
ství k jedné z klíčových veřejných zakázek pro 
zadavatele, která směřuje k zajištění poskytování 
geodetických služeb, a to na podkladě činno-
sti Státního pozemkového úřadu a zákona č. 

428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církve-
mi a náboženskými společnostmi, přičemž před-
mět této veřejné zakázky byl rozdělen do 13 částí.

�	Česká republika – Ministerstvo práce   
a sociálních věcí  
Právní podpora zadavatele při řešení současného 
stavu a analýza budoucího postupu při zajištění 
funkčnosti agendových informačních systémů 
zadavatele souvisejících s vyplácením nepojist-
ných dávek v souhrnné více než 1,5 mld. Kč.

�	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.   
Komplexní zastoupení zadavatele a právní pora-
denství v několika veřejných zakázkách, jejichž 
předmětem bylo zajištění budoucího provozu 
informačních systémů zadavatele (zejména HW 
infrastruktura, dopravní aplikace, ekonomický 
informační systém) v souhrnné hodnotě něko-
lika set milionů Kč. 

�	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.  
Právní poradenství zadavateli při přípravě pro-
jektů, jejichž předmětem je modernizace zabez-
pečovacího zařízení na trati A a trati C (zařízení 
elektronického stavědla a diagnostického sys-
tému zabezpečovacího zařízení, včetně násled-
né dodávky, instalace, oživení a zprovoznění), 
a dále vybudování nového zabezpečovacího 
zařízení na novém úseku V.A trati A v celkové 
hodnotě 1,6 mld. Kč. 

�	Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.  
Komplexní zastoupení zadavatele a právní po-
radenství k veřejné zakázce zadavatele, která 
směřuje k zajištění dodávky elektrické energie 
pro odběrná místa metra, tramvají a ostatní 
velkoodběr zadavatele, s převzetím závazku do-
davatele odebírat elektrickou energii z elektri-
zační soustavy v hodnotě více než 1,2 mld. Kč.

�	Městská část Praha 8  
Právní zastoupení zadavatele ve správním řízení 
před ÚOHS ve věci veřejné zakázky „Centrum 
Palmovka – výstavba budovy s kancelářskými 
a komerčními prostory a jejich následná správa 
s poskytováním souvisejících služeb“ (hodnota 
projektu 1,2 mld. Kč).

�	Vysoká škola báňská   
– Technická univerzita Ostrava   
Komplexní zastoupení zadavatele a právní pora-
denství v rámci veřejných zakázek, jejichž před-
mětem je vybudování tzv. superpočítače v rámci 
projektu IT4Innovations (hodnota projektu více 
než 1,5 mld. Kč).
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�	Koordinační středisko pro resortní   
zdravotnické informační systémy  
Komplexní zastoupení zadavatele a právní po-
radenství v několika projektech, jejichž cílem 
je vybudování nových zdravotnických registrů 
v rezortu zdravotnictví (jednotná technologická 
platforma, více než 30 registrů) v hodnotě více 
než 300 mil. Kč.

�	Česká republika   
– Ministerstvo průmyslu a obchodu  
Právní zastoupení zadavatele v rámci zavedení 
resortního systému centralizovaného zadávaní 
v oblasti ICT (centralizace komodit přenosné 
počítače, stolní počítače a monitory, tiskárny 
a příslušenství k počítačům). 

�	Ředitelství silnic a dálnic ČR   
– realizace projektů   
Právní poradenství zadavateli v souvislosti s re-
alizací projektů, jejichž předmětem je rozvoj sil-
niční a dálniční infrastruktury v souhrnné hod-
notě realizovaných zakázek v řádech několika 
miliard Kč.

�	Ředitelství silnic a dálnic ČR – správní řízení  
Právní poradenství a zastupování zadavatele 
v souvislosti se správními řízeními vedenými 
ÚOHS či soudními řízeními před správními sou-
dy u projektů v oblasti rozvoje a údržby silniční 
a dálniční infrastruktury.

�	Severočeská vodárenská společnost a.s.   
Právní poradenství zadavateli v souvislosti 
s přípravou strategického projektu provozování 
vodohospodářské infrastruktury zadavatele po 
roce 2020.

�	Statutární město Ústí nad Labem  
Právní podpora zadavatele při realizaci stěžejní 
veřejné zakázky na poskytování komunálních 
služeb v dalším období po ukončení desetileté 
smlouvy v hodnotě více než 1 mld. Kč.

�	Statutární město Chomutov  
Právní podpora ve správním řízení před ÚOHS 
v souvislosti s projektem nové sportovní a kul-
turní infrastruktury ve městě v celkové hodnotě 
více než 700 mil. Kč. 

�	T-Mobile Czech Republic a.s.   
(T-Systems Czech Republic a.s.)  
Právní poradenství dodavateli v souvislosti 
s jeho účastí v zadávacím řízení veřejné zakáz-
ky realizované zadavatelem Česká republika 
- Ministerstvo vnitra, jejímž předmětem je po-
řizování a obnova licencí k produktům Micro-

soft a poskytování technické podpory k dílčím 
produktům (tzv. Software Assurance) a další 
obecná podpora produktů i zadavatelů (orgánů 
veřejné moci a jimi zřízených organizací) – hod-
nota projektu 4,6 mld. Kč.

�	Eurovia Services, s.r.o.  
Podpora klienta v souvislosti s účastí sesterské 
společnosti v zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, 
prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo 
námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – 
Šafárikovo námestie“

�	PROKONZULT advisory a.s.  
Právní podpora klienta při zadávání veřejné 
zakázky, jejímž předmětem je dodání 26 kusů 
homologovaných (schválených) nízkopod-
lažních kapacitních trolejbusů k provozování 
trolejbusové dráhy na území Statutárního města 
Ústí nad Labem.

�	EGEM s.r.o.  
Právní podpora dodavatele během zadávacích 
řízení na výstavbu a rekonstrukce elektroener-
getické infrastruktury v projektech v celkové 
hodnotě více než 1 mld. Kč.

�	Hlavní město Praha  
Komplexní právní poradenství v souvislosti 
s přípravou veřejných zakázek na provoz a další 
rozvoj Jednotného ekonomického systému 
hlavního města Prahy (souhrnná hodnota pro-
jektu – více než 600 mil. Kč.

�	Hlavní město Praha, Operátor Opencard, a.s.  
Právní podpora zadavatele v rámci řízení ve-
dených ÚOHS v souvislosti s projektem Open-
card, právní poradenství zadavateli při přípravě 
veřejných zakázek na další provoz a rozvoj sys-
tému Opecard.

�	Lesy ČR  
Komplexní zastoupení zadavatele a související 
právní poradenství k velkému množství (cca 
150) stavebních veřejných zakázek v oblasti 
stavby, opravy a údržby lesních cest v souhrnné 
hodnotě přesahující 800 mil. Kč.

Daňové právo
ROWAN LEGAL dnes již dlouhodobě působí 
i v oblasti daňového poradenství a outsourcingu 
účetních a mzdových agend (prostřednictvím své 
sesterské společnosti ROWAN LEGAL, účetní a da-
ňová kancelář s.r.o., která poskytuje tyto služby již 
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15 let). Za to dobu jsme se stali stabilním partne-
rem našich klientů, kterým kompletně spravujeme 
jejich účetní a daňové agendy. Specializujeme se 
na oblast daňového plánování, zajišťování daňové 
a účetní podpory právního týmu v rámci fúzí a ak-
vizic a zastupování klientů ve sporech se správcem 
daně a ve správním soudnictví při přezkumech zá-
konnosti rozhodnutí finančních úřadů či orgánů 
sociálního zabezpečení. Vedoucím této specializa-
ce je Vladimír Hejduk. 

V poslední době jsme se podíleli na těchto 
aktivitách: 
�	Pro skupinu AAA AUTO Group, provozující me-

zinárodní síť autobazarů AAA AUTO, zajišťuje-
me mezinárodní daňové plánování a následnou 
reorganizaci její holdingové struktury a inter-
ních business procesů, které vedou k optimali-
zaci daňových nákladů skupiny. 

�	Zpracovali jsme a realizovali daňovou a finanč-
ní strategii akvizice a due diligence řady společ-
ností (v oblasti vzdělávání, elektroenergetiky, 
ICT atd.). 

�	Zastupujeme nemovitostního developera v soud-
ním sporu o dodatečně vyměřenou daň z příjmů 
ve výši cca 57 mil. Kč. 

�	Pro celou řadu obchodních a výrobních společ-
ností zajišťujeme pravidelné daňové poradenství 
spojené se zpracováním přiznání k dani z pří-
jmů včetně průběžného outsourcingu mzdových 
a účetních agend (společnosti zejména z oblasti 
zdravotnictví, cestovního ruchu, ICT, automoti-
ve atd.). 

�	Poskytujeme daňové poradenství Ministerstvu 
zemědělství ohledně řízení se správcem daně ve 
věci kontroly, zda byla porušena rozpočtová ká-
zeň, s vytýkanou výší 0,5 mld. Kč. �

ROWAN LEGAL,  
advokátní kancelář s.r.o. 
GEMINI Center

Na Pankráci 1683/127

140 00  Praha 4 

Tel.: +420 224 216 212

Fax: +420 224 215 823 

e-mail:  praha@rowanlegal.com

URL: www.rowanlegal.com 
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ŘANDA HAVEL LEGAL  
advokátní kancelář s.r.o.

Představení 
Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL posky-
tuje právní služby českým a zahraničním společnos-
tem, podnikatelům, soukromým osobám i veře-
jným institucím. Díky podrobné znalosti českého 
právního prostředí, domácího trhu a rozsáhlým 
zkušenostem svých právníků s mezinárodními 
transakcemi nabízí ŘANDA HAVEL LEGAL kom-
plexní právní služby ve všech stěžejních oblastech 
práva, které zahrnují: 

�	Fúze a akvizice  
�	Korporátní právo
�	Cenné papíry
�	Bankovnictví & Finance
�	Soutěžní právo & veřejná podpora
�	Veřejné zakázky
�	Energetika
�	Investiční celky
�	Nemovitosti a development
�	Pracovní právo
�	Technologie, média a telekomunikace
�	Právo duševního vlastnictví
�	Regulatorika
�	Osobní údaje
�	Právo životního prostředí a problematika 

odpadů
�	Spory a jejich řešení
�	Insolvence
�	Svěřenské fondy a privátní agenda klientů

ŘANDA HAVEL LEGAL splňuje vysoké mezinárod-
ní právní i obchodní standardy. Právníci ŘANDA 
HAVEL LEGAL čerpají z dlouholetých zkušeností 
v obchodních společnostech a z desítek meziná-
rodních transakcí. Jsou zvyklí akcentovat obchod-
ní a strategická hlediska právních případů. ŘAN-
DA HAVEL LEGAL poskytuje právní služby v šesti 
jazycích.

ŘANDA HAVEL LEGAL považuje za zásadní nahlí-
žet na záležitosti svých klientů ze všech úhlů, řeší 
náročná zadání a má odvahu pro ně hledat inova-
tivní řešení. Velikost a síla jejího právního týmu 
umožňuje ŘANDA HAVEL LEGAL zajistit efektivní 
realizaci velkých projektů v krátkém čase.

Mezinárodní přesah
ŘANDA HAVEL LEGAL je členem dvou meziná-
rodních sítí právních firem, a to sítí LAWORLD 
a LEGUS, které spojují více než 130 právních firem 
z celého světa. Jsme tak připraveni pro naše klien-
ty zprostředkovat právní služby poskytované v růz-
ných zemích světa na jednom kontaktním místě.

Společníci
Mgr. Martin Řanda, LL.M. , vedoucí společník
Martin Řanda získal bohaté odborné zkušenosti 
v mezinárodních transakcích, při privatizaci dvou 
předních českých bank a akvizicích významných 
českých průmyslových a energetických podniků. 
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V segmentu bankovnictví a financování se účastnil 
projektů tvorby standardní bankovní dokumentace, 
přípravy komplexních úvěrových smluv a finan-
cování developerských projektů. Aktivně působí ve 
významných mezinárodních projektech v oblasti 
nemovitostí a stavebnictví včetně výstavby a real-
izace investičních projektů, residenčních projektů 
a projektů rozsáhlých nákupních center. V oblas-
ti vedení sporů zastupoval Martin Řanda přední 
mezinárodní ocelářskou společnost v jednom z ne-
jvětších soudních sporů v České republice. Ve své 
praxi se v současné době zaměřuje na nemovitosti 
a stavebnictví, řešení sporů a na obecné obchodní 
právo a právo obchodních společností. Součástí 
praxe Martina Řandy je i právo životního prostředí 
včetně právní problematiky odpadů. Martin Řanda 
je jako advokát doporučován předními mezinárod-
ními ratingovými agenturami Chambers and Part-
ners, IFLR1000 či The Legal 500. Hovoří plynně 
anglicky.

Mgr. Ing. Jan Havel 
Během své praxe získal Jan Havel bohaté odborné 
zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního 
práva, mezinárodního obchodu, fúzí a akvizic, 
stavebního práva, a to se zaměřením na ener-
getický sektor a dodávky technologických zařízení 
a investičních celků včetně mezinárodních EPC 
kontraktů. Jan Havel poskytoval poradenství 
v rámci mezinárodních akvizic a prodejů podniků 
v oblasti energetického strojírenství. Dlouholeté 
zkušenosti Jana Havla zahrnují právní poradenství 
ve více než 80 komplexních investičních a develop-
erských projektech v energetickém sektoru včetně 
jaderných zařízení v Evropě, Americe a Asii. Ve 
své praxi se dále zaměřuje na obecné obchodní 
právo a právo obchodních společností, na oblast fi-
nancí a bankovnictví, na právo veřejných zakázek 
a právo životního prostředí včetně problematiky 
odpadů. Jan Havel je jako advokát doporučován 
přední mezinárodní ratingovou agenturou The Le-
gal 500, hovoří plynně anglicky, rusky a německy. 

Mgr. Tomáš Rydvan
V průběhu své dosavadní praxe Tomáš Rydvan 
mimo jiné poskytoval poradenství při akvizičních 
transakcích realizovaných zahraničními i domácími 
investory v České republice a v zahraničí, a to 

v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, průmyslu 
i nemovitostí. Kromě toho má četné zkušenosti 
s úvěrovým a projektovým financováním a sjed-
náváním smluv v oblasti energetiky a investičních 
celků. Tomáš Rydvan poskytuje poradenství za-
davatelům i uchazečům v zadávacích řízeních na 
veřejné zakázky při přípravě nabídek i organizaci 
zadávacích řízení včetně zastupování v námit-
kovém řízení, řízení před ÚOHS a při soudním 
přezkumu ve správním soudnictví. Tomáš Rydvan 
je jako advokát doporučován přední mezinárodní 
ratingovou agenturou The Legal 500 pro oblast IT, 
hovoří plynně anglicky.

Mgr. Alois Šatava
Alois Šatava poskytuje poradenství kupujícím 
a prodávajícím v rámci rozsáhlých mezinárod-
ních akvizic a prodejů společností podnikajících 
v různých oblastech průmyslu a služeb včetně ak-
vizičního financování transakcí a post-akvizičních 
restrukturalizací. Alois Šatava má rovněž zkušenos-
ti s transakcemi private equity. Alois Šatava se také 
zabývá poskytováním právního poradenství v ob-
lasti energetiky a dodávek technologických celků 
a zařízení. Účastnil se řady mezinárodních projek-
tů v oblasti syndikovaného úvěrování a dluhopiso-
vého financování, a to jak na straně dlužníků, tak 
na straně předních světových finančních institucí 
jako věřitelů. Alois Šatava je jako advokát dopor-
učován přední mezinárodní ratingovou agenturou 
The Legal 500, hovoří plynně anglicky.

Mgr. Iva Javorská, LL. M. 
Iva Javorská se od počátku své praxe specializu-
je na fúze a akvizice. Podílela se na privatizacích 
a rozsáhlých restrukturalizačních projektech. Práv-
ní poradenství poskytovala mimo jiné při privatiza-
ci přední české hutní společnosti a restrukturalizaci 
jejích pohledávek či při privatizaci největší české 
rafinérské a petrochemické skupiny, kompletní 
restrukturalizaci corporate governance této sku-
piny a převzetí kontroly včetně povinné nabídky 
převzetí. V posledních letech Iva Javorská reali-
zovala řadu transakcí zejména v TMT a ve výrob-
ních odvětvích. Iva Javorská je dobře obeznámena 
s prostředím private equity. Dále se specializuje na 
oblast práva duševního vlastnictví a TMT. Radí ze-
jména v otázkách autorského práva umělců, tvůrců 
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počítačových programů a architektů, jeho ochrany 
a licencování. Iva Javorská rozvíjela svoji autor-
skoprávní praxi mimo jiné při poskytování práv-
ních služeb přednímu provozovateli televizního 
vysílání působícího na českém trhu, a to zejména 
v otázkách práv výkonných umělců. Má bohaté 
zkušenosti se smluvním ošetřením vývoje a imple-
mentace informačních systémů a technologií včet-
ně integrovaných systémů podnikového řízení. Iva 
Javorská se mimo jiné podílela na akvizici jednoho 
z deseti nejvýznamnějších světových výrobců anti-
virových počítačových programů a na tvorbě jeho 
vzorové smluvní dokumentace. Iva Javorská je 
jako advokátka doporučována přední mezinárodní 
ratingovou agenturou The Legal 500, hovoří plyn-
ně anglicky a francouzsky.

Ocenění
Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL je vy-
soce hodnocena prestižními mezinárodními ratin-
govými agenturami.

Chambers & Partners 
Prestižní mezinárodní ratingová společnost Cham-
bers & Partners mapující kvalitu právních služeb 
po celém světě opakovaně doporučuje ŘANDA 
HAVEL LEGAL jako „Uznávanou českou advokátní 
kancelář“ ve čtyřech právních oblastech: 

�	Nemovitosti 
�	Technologie, média a telekomunikace
�	Projekty a energetika
�	Soutěžní právo

Martin Řanda, vedoucí společník ŘANDA HAVEL 
LEGAL, je ratingovou společností Chambers & 
Partners opakovaně oceňován a zařazován mezi 
významné české právníky v oblasti práva nemovi-
tostí a stavebnictví.

The Legal 500 
ŘANDA HAVEL LEGAL byla v letech 2010, 2011, 
2012, 2013 i 2014 zařazena mezinárodní ratingo-
vou agenturou The Legal 500: Europe, Middle East 
& Africa mezi doporučované české advokátní kan-
celáře pro právní oblasti:

�	Bankovnictví, finance a kapitálové trhy 
�	Korporátní právo, fúze a akvizice
�	Právo technologií, médií a telekomunikací 

(TMT)
�	Řešení sporů
�	Právo nemovitostí a stavebnictví

Publikace The Legal 500: Europe, Middle East & 
Africa, která je nezávislým průvodcem hodnotícím 
právní firmy a jednotlivce ve více než 100 zemích 
světa, doporučuje jmenovitě také právníky ŘANDA 
HAVEL LEGAL: Martina Řandu, Jana Havla, Ivu Ja-
vorskou, Aloise Šatavu, Tomáše Rydvana, Tomáše 
Slabého a Ladislava Peterku.

IFLR1000
Mezinárodní ratingová agentura IFLR1000 zařadila 
ŘANDA HAVEL LEGAL mezi významné advokátní 
kanceláře v České republice v letech 2011, 2012, 
2013 a 2014 v oblastech:

�	Fúze a akvizice 
�	Bankovní právo a financování projektů 

Corporate INTL 
ŘANDA HAVEL LEGAL je od roku 2010 každoroč-
ně oceněna prestižním mezinárodním časopisem 
Corporate INTL Magazine jako „Česká firma roku“ 
v právních oblastech:

�	Bankovnictví a finance 
�	Energetika 
�	Stavebnictví � 

ŘANDA HAVEL LEGAL  
advokátní kancelář s.r.o. 
Truhlářská 13-15 

110 00  Praha 1

Tel.: +420 222 537 500 – 501 

Fax: +420 222 537 510 

e-mail: office.prague@randalegal.com

URL: www.randalegal.com
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Schönherr s.r.o.  

S chönherr patří mezi vedoucí advokátní kan-
celáře ve střední a východní Evropě. Díky síti 

třinácti poboček je schopna svým klientům poskyt-
nout špičkové právní služby v celém tomto regio-
nu. Schönherr byla jednou z prvních advokátních 
kanceláří, která se na poskytování právních služeb 
v této oblasti začala zaměřovat. Základní filozofií 
Schönherr je poskytování právních služeb na vy-
soké mezinárodní úrovni při zohlednění místních 
specifik. Vzhledem ke své síti poboček má Schön-
herr rozsáhlé know-how při poskytování souběž-
ných právních služeb ve více jurisdikcích tohoto 
regionu. Právní poradenství Schönherr pokrývá 
všechny právní oblasti, které souvisí s podnika-
telskou činností jeho klientů. Reputaci Schönherr 
dokládá řada prestižních ocenění.

Schönherr Česká republika
Pražská kancelář, založená v roce 1992 přední 
německou advokátní kanceláří, se stala součás-
tí advokátní kanceláře Schönherr v roce 2009. 
Z původního zaměření na právní poradenství za-
hraničním investorům při jejich podnikání v Čes-
ké republice a na Slovensku se pražská kancelář 
v průběhu let vypracovala mezi renomované ad-
vokátní kanceláře poskytující služby jak domácím 
tak mezinárodním klientům, a to ve všech oblas-
tech jejich podnikání. Pražská kancelář Schönherr 
poskytuje právní poradenství zejména v oblasti 
fúzí & akvizic, společenstevního práva, práva ne-
movitostí, financování, firemních restrukturaliza-
cí, soutěžního práva, práva EU, veřejného práva, 
energetiky, telekomunikací a pracovního práva. 

Pražská kancelář je opakovaně hodnocena v hlav-
ních oblastech své činnosti významnými světový-
mi právními publikacemi Chambers Europe, Le-
gal500 a IFLR1000. 

Hlavní zaměření
�	bankovnictví & finance: Miroslav Gejdoš, Natá-

lie Rosová
�	compliance: Jitka Linhartová
�	energetika, telekomunikace: Jitka Linhartová
�	fúze & akvizice: Martin Kubánek, Vladimír Čížek
�	insolvence & restrukturalizace: Zoltán Pálinkás, 

Radim Ranič
�	duševní vlastnictví, informační technologie:  

Jiří Hrádek
�	nemovitosti: Martin Kubánek, Gabriela 

Porupková
�	pracovní právo: Denisa Zezulka
�	soutěžní právo & právo EU: Jitka Linhartová
�	korporátní právo: Zoltán Pálinkás 
�	řešení sporů: Jiří Hrádek
�	veřejné zakázky: Veronika Hocková

Vybrané transakce 
Pražská kancelář Schönherr poskytuje poraden-
ství významným společnostem, například skupi-
ně Continental, Mercedes-Benz, Blackstone, CTP, 
Vienna Insurance Group (VIG), RREEF, IVG, Car-
lyle, skupině DAIHO, Cooper Standard Automoti-
ve, skupině Siemens, Zeppelin, Reico, Assa Abloy, 
ProSiebenSat1.Media, PRE, Triton, Warehouse De 
Pauw (WDP), Smurfit Kappa, Hornbach, Bertel-
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smann, Magna, Harsco Corporation, Hypotheken-
bank, Solera, atd.

Vedle dlouhodobého právního poradenství jsme 
v uplynulém roce poskytovali právní služby 
u těchto významných zveřejnitelných transakcí:

�	Poradenství společnosti Zeppelin CZ s.r.o. v sou-
vislosti s převzetím části podniku Caterpillar 
Mining Czech Republic, a.s., zabývající se distri-
bucí náhradních dílů pro dobývání zařízení na 
podzemní těžbu a poskytováním poprodejního 
servisu k těmto zařízením, skupinou Zepellin. 
Dále v souvislosti s akvizicí výrobní jednotky 
dopravníkových pásů od společnosti Caterpillar 
Global Mining Czech Republic a.s.

�	Poradenství společnosti Continental AG v sou-
vislosti s akvizicí bavorské společnosti AZ For-
men GmbH zahrnující také českou pobočku.

�	Poradenství hotelové skupině Orbis v souvislos-
ti s akvizicí 46 hotelů skupiny Accor ve střední 
Evropě. 

�	Poradenství skupině Phoenix v souvislosti s ak-
vizicí řetězce lékáren Sunpharma v České re-
publice a na Slovensku.

�	Poradenství společnosti UNIQA v souvislosti 
s opakovanou emisí akcií v celkové hodnotě 
EUR 757 milionů na vídeňské burze cenných pa-
pírů. Tato transakce se svým objemem stala nej-
větší transakcí na vídeňské burze v roce 2013. 

�	Raiffeisen Leasing v souvislosti s prodejem port-
folia obnovitelných zdrojů (solární a větrné 
elektrárny) o celkovém výkonu 201 MW společ-
nosti ContourGlobal Terra Holdings S.a.r.l.

�	Poradenství skupině DAIHO v souvislosti s akvizi-
cí společnosti Minda Schenk Plastic Solutions s.r.o.

�	Poradenství společnosti ProSiebenSat.1 Media 
AG v souvislosti s prodejem společnosti Merch-
andising Prague s.r.o.

�	Poradenství skupině Smurfit Kappa v souvislosti 
s prodejem 100% podílu české Smurfit Kappa 
Czech s.r.o. 

�	Poradenství investiční společnosti Triton v sou-
vislosti s akvizicí ALPINE-ENERGIE Holding AG 
od španělské skupiny Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC). Právní služby poskytly 
kanceláře Schönherr v České republice, Rakous-
ku, Polsku a v Maďarsku.

�	Poradenství společnosti Bosch Rexroth AG 
v souvislosti s prodejem globální výrobní jed-

notky pneumatických zařízení investiční skupi-
ně Triton Advisors Ltd.

�	Poradenství společnosti windeln.de v souvislos-
ti s akvizicí internetového obchodu Feedo Sp. 
z o.o v Česku, Polsku a na Slovensku.

�	Poradenství společnosti D.A.S. Rechtschutz 
v souvislosti se začleněním české pobočky D.A.S. 
pojišťovna právní ochrany do rakouské obchod-
ní jednotky D.A.S. Rechtschutz AG, Österreich.

�	Poradenství Solera Holdings, Inc. v souvislosti 
s akvizicí společnosti IBS Automotive s.r.o. (IBS 
Automotive s.r.o. se zabývá poskytováním slu-
žeb pro oceňování automobilů na českém a slo-
venském trhu).

�	Poradenství společnosti Technické plastové sys-
témy s.r.o. v souvislosti s prodejem společnosti 
německému producentovi L. Possehl & Co. mbH.

�	Poradenství společnosti ZF Friedrichshafen 
v souvislosti s prodejem výrobní jednotky pro 
gumu a plasty (aktivní v automobilovém prů-
myslu) čínské společnosti Zhuzhou Times New 
Material Tech Co Ltd. �
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Sládek & Partners,  
advokátní kancelář, v.o.s.

S ládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. je 
veřejnou obchodní společností advokátů, která 

byla založena v roce 2002 jako nástupnická ad-
vokátní kancelář původně samostatně působícího 
advokáta Mgr. et Mgr. Václava Sládka. Zakladateli 
společnosti byli a jejími dosavadními společníky 
jsou advokáti Mgr. et Mgr. Václav Sládek a Mgr. 
Ivana Sládková. Sládek & Partners, advokátní kan-
celář, v.o.s. je advokátní kancelář střední velikosti 
s generální praxí a dynamickým, mladým pracov-
ním kolektivem advokátů, advokátních koncipien-
tů a ostatních pracovníků. 

Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. posky-
tuje právní služby v podstatě ve všech oblastech 
práva, nejčastěji pak v oblasti práva obchodního, 
občanského, insolvenčního, práva cenných papírů, 
bytového a stavebního práva, pracovního práva 
a práva duševního vlastnictví. Velká část její čin-
nosti spočívá v procesní agendě, tj. v zastupování 
klientů v řízení před soudy a jinými orgány veřej-
né správy, a to ve všech stupních včetně řízení před 
Ústavním soudem ČR, jakož i zpracovávání přísluš-
ných podání nutných pro řízení před Evropským 
soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Samostat-
nou specializovanou skupinu advokátní kanceláře 
tvoří dále specialisté na exekuční právo a exekuční 
řízení a specialisté na převody nemovitostí.

Pro naši advokátní kancelář je speciálně vytvořený 
systém „BEZPEČNÝCH ÚSCHOV“.

Po celou dobu naší spolupráce s realitními kance-
lářemi a i frančízanty realitních kanceláří

�	smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje 
právník, a to vždy nejpozději do 2-3 pracov-
ních dnů ode dne zadání případu

�	u podpisu smluv je vždy právník přítomen
�	smlouvy se vždy dělají na míru danému přípa-

du, kdy jsou zapracovány připomínky advoká-
tů, které si najali prodávající a/nebo kupující, 
bez jakéhokoliv navýšení finanční částky za 
právní služby

�	máme 100 úschovních účtů s možností otevřít 
další neurčitý počet

�	jsme připraveni se pojistit na částku   
200 000 000 Kč

�	při výplatě finančních prostředků dochází k tro-
jí kontrole a provedení odeslání platby dvěma 
společníky společnosti současně nejpozději 
do 2 dne

�	do 5 minut ode dne připsání finančních pro-
středků na konkrétní úschovní účet jsme vyro-
zuměni bankou o připsání konkrétní částky

�	finanční prostředky zasíláme oprávněným nej-
později do druhého dne online formou, vždy 
s oznámením včetně příslušného výpisu o trans-
akci emailem prodávajícím a kupujícím

�	za úschovu finančních prostředků si účtujeme 
2.000,- Kč + DPH, tedy celkem 2.420, Kč bez 
jakéhokoliv navýšení při změnách

�	podpisy ověřujeme v rámci paušálu zdarma
�	úroky vyplácíme klientům

S
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�	naše smlouvy jsou bez připomínek akceptovány 
veškerými bankami a ústavy poskytujícími hy-
potéku vždy s velice kladným ohlasem 

�	upozorňujeme prodávající na konec lhůty pro 
podání daňového přiznání

�	jsme připraveni zastupovat příslušné realitní 
kanceláře i v případných sporech vyvolaných 
námi uzavřenými smlouvami

�	školíme jednotlivé makléře v oblasti nejasností 
a postupu při problémech vyvolaných již uza-
vřenými smlouvami (rezervačními, o složení 
blokovacího depozita)

S ohledem na každodenní potřeby v oblastech prá-
va uvedených výše má společnost Sládek & Part-
ners, advokátní kancelář, v.o.s. úzké profesní vz-
tahy a spolupracuje rovněž s řadou exekutorů 
a notářů, kteří jsou s ohledem na vzájemnou 
dlouhodobou spolupráci připraveni přizpůso-
bit se co možná nejvíce požadavkům jejích 
klientů. Společnost Sládek & Partners, advokátní 
kancelář, v.o.s. v tomto smyslu dále aktivně spolu-
pracuje též s auditorskými, daňově-poradenskými 
a účetními kancelářemi, jakož i soudními znalci 
z oblasti cenných papírů, nemovitostí, účetnictví 
a dalších specializací. 

Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. se 
dále snaží zvyšovat právní vědomí široké veřej-
nosti, zejména podnikatelů, publikační činností 
právnických textů týkajících se jednotlivých speci-
fických právních problémů a právními analýzami 
různých závažných ekonomicko - podnikatelských 
případů v médiích apod. Vzhledem k vysokému 
renomé advokátní kanceláře, specifickým 
právním názorům a postupům nás pak velice 
často oslovují Česká i komerční televize pro 
konzultaci nejrůznějších právních problémů a je-
jich řešení, jakož i pro zjištění právního názoru 
a stanoviska naší advokátní kanceláře.

V rámci co nejvyššího úrovně poskytovaných 
právních služeb je společnost Sládek & Partners, 
advokátní kancelář, v.o.s. držitelem řady prestiž-
ních certifikátů jako je certifikace ISO 9001:2008, 
certifikace ISO 14001:2004 a certifikace ISO 
27001:2006. 

Pro každého klienta a pro každý konkrétní případ 
vytváří kancelář specializovaný tým právních spe-

cialistů se zaměřením na příslušnou problematiku. 
Každý tým má k dispozici i profesionální adminis-
trativní zázemí, čímž je advokátní kancelář schop-
na vždy zajistit maximální podporu, efektivitu 
a vzájemnou zastupitelnost při řešení individuál-
ních potřeb klientů.

Advokátní kancelář se vždy snaží přizpůsobit po-
třebám klienta s přihlédnutím k náročnosti zadá-
ní (běžná agenda – právní stanovisko, příprava 
smluvní dokumentace, připomínkování smluv 
apod. - obvykle 1 – 3 dny od zadání případu dle 
potřeby klienta), samozřejmostí jsou i rychle do-
stupné telefonické konzultace apod.

Tým advokátní kanceláře Sládek & Partners, ad-
vokátní kancelář, v.o.s. tvoří v současné době pře-
devším advokáti Mgr. et Mgr. Václav Sládek 
a Mgr. Ivana Sládková, kteří jsou současně spo-
lečníky advokátní kanceláře, 5 spolupracujících 
advokátů a 18 zaměstnanců (advokátní kon-
cipienti, praktikanti, administrativní pracovníci 
a účetní). �

 

Sládek & Partners,  
advokátní kancelář, v.o.s. 
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Squire Patton Boggs, v.o.s., 
advokátní kancelář

P ražská advokátní kancelář Squire Patton Boggs 
nabízí svým klientům veškeré výhody symbi-

ózy globálního know-how mezinárodní kanceláře 
s 44 pobočkami na světě, odbornosti v českém 
právu a znalosti místního trhu.

Kancelář byla založena v roce 1990 a od té doby zas-
tupuje české a mezinárodní klienty ve významných 
a komplexních regulatorních, finančních, nemo-
vitostních a podnikových transakcích a právních 
záležitostech ve střední a východní Evropě. 

Pražská kancelář Squire Patton Boggs udržuje 
rozsáhlou a rozmanitou právní praxi, která kom-
binuje její komplexní mezinárodní zkušenosti 
s nezbytnou znalostí místních poměrů. V záležitos-
tech zahrnujících právo EU úzce spolupracujeme 
s pobočkou firmy v Bruselu i s dalšími pobočkami 
v západní Evropě. Pražská kancelář se rovněž sta-
la významným centrem poskytování služeb mez-
inárodního řešení sporů, a to zejména mezinárod-
ních investičních a obchodních arbitráží.

Všude, kde poskytujeme naše právní služby, res-
pektujeme klíčové hodnoty jednotné firemní filo-
sofie, různorodé praxe, atmosféry skutečného part-
nerství a přesvědčení, že úroveň našich právních 
služeb musí být vždy ta nejlepší.

Kromě právní praxe se v České republice aktivně 
podílíme na činnosti obchodních organizací, 
a to Americké obchodní komory v České repub-

lice, Britské obchodní komory v České republice, 
Francouzské obchodní komory v České republice 
a Mezinárodní obchodní komory.

Naše služby zahrnují:
�	Arbitráže a soudní spory
�	Duševní vlastnictví
�	Bankovnictví a finance
�	IT a telekomunikace
�	Úpadek a restrukturalizace
�	Pracovní právo
�	Obchodní soutěž
�	Akvizice a fúze
�	Obchodní právo a právo společností
�	Veřejné zakázky, projekty PPP
�	Právo EU
�	Projektové financování
�	Energetika
�	Private equity a rizikový kapitál
�	Životní prostředí
�	Nemovitosti

Ocenění:
Pražská kancelář a její právníci jsou pravidel-
ně uvádění jako přední odborníci ve svém obo-
ru právními publikacemi jako např. The Legal 
500 Europe, Middle East and Africa, Chambers 
Global, Best Lawyers in the Czech Republic 
a European Experts: Europe, Middle East and 
Africa.

S
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Squire Patton Boggs ve světě
Squire Patton Boggs má jednu z nejsilnějších jed-
notných globálních platforem mezi světovými 
právními firmami. S dlouhodobou filozofií „jedné 
firmy“ Squire Patton Boggs poskytuje integrované 
právní poradenství po celém světě.

Transakce
�	Poskytování právního poradenství klubu 8 slo-

venských bank koordinovaných významnou slo-
venskou bankou v rámci víceměnového revol-
vingového úvěru v hodnotě 200 000 000 EUR 
poskytovaného slovenské rafinérii.

�	Přezkoumání veškeré finančních a zajišťovacích 
smluv pro firemní klienty banky ze sektoru ma-
lých a středních podniků v souvislosti s novým 
občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost 
od 1. ledna 2014.

�	Zastupování dlužníka v rámci investičního úvě-
ru v hodnotě 900 milionů Kč, poskytovaného 
bankou Raiffeisenbank k financování investice 
a provozu nového nákupního centra se 100 jed-
notkami v Teplicích, otevřeného pro veřejnost 
v březnu 2014.

�	Poskytování právního poradenství v rámci 
refinancování v hodnotě 80 milionů EUR po-
skytnutého pro kancelářskou budovu v České 
republice a několik nákupních center v Maďar-
sku ze strany Credit Agricole Corporate and In-
vestment Bank.

�	Zastupování přední české bankovní instituce při 
financování dostavby 3. a 4. reaktoru jaderné 
elektrárny na Slovensku.

�	Zastupování předního agrochemického konglo-
merátu v ČR a střední a východní Evropě v sou-
vislosti s korporátními záležitostmi jeho dceři-
ných společností.

�	Zastupování světového výrobce kotovaného na 
londýnské burze při akvizici slovenské společ-
nosti. Prodávajícím byl private equity investor 
z ČR a transakce se řídila českým právem. Ku-
pující financoval kupní cenu emisí nových akcií 
na londýnské burze.

�	Zastupování ruských private equity investorů 
v souvislosti s akvizicí předního evropského vý-
robce produktů z válcované oceli. Firma Squire 
Patton Boggs poskytovala právní poradenství 
v souvislosti s celou transakcí, včetně due dili-

gence, koupě o převodu podílu a financování 
akvizice poskytnutého ruskou bankou.

�	Zastupování soukromého private equity inves-
tora při pákové akvizici logistického centra za 
kupní cenu přesahující 10 milionů EUR od in-
vestora v oblasti nemovitostí registrovaného ve 
Spojeném království.

�	Hlavní právní zástupce v rozhodčím řízení ve-
deném ve Vídni podle pravidel UNCITRAL proti 
středoevropskému státu v souvislosti se smlou-
vou o započtení.

�	Významná obchodní arbitráž týkající se nároků 
na zaplacení a protinároků na plnění vzniklých 
v souvislosti s významným stavebním projek-
tem v hodnotě více než 1,3 miliardy EUR. Roz-
hodčí řízení je vedeno před Rozhodčím soudem 
při Hospodářské obchodní komoře České repub-
liky a Agrární komoře České republiky.

�	Dosažení úplného vítězství a uhrazení většiny 
nákladů v investiční arbitráži vedené německou 
developerskou společností proti České republice.

�	Kompletní právní podpora v souvislosti s povo-
lením, developmentem a výstavbou nákupního 
centra na hlavním náměstí v Olomouci o ploše 
45.000 m2.

�	Zastupování klienta ohledně záležitostí týkají-
cích se jeho účasti ve výběrovém řízení na do-
stavbu dvou nových reaktorů v jaderné elektrár-
ně Temelín, včetně EPC kontraktu.

�	Zastupování globálního investora v oblasti rea-
lit při jeho výstupu ze společného podniku s vý-
znamnou českou developerskou společností. �

Squire Patton Boggs, v.o.s., 
advokátní kancelář 
Václavské náměstí 813/57 

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 221 662 111 

Fax: +420 221 662 222 

URL: www.squirepattonboggs.com
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Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o.

A dvokátní kancelář Švehlík & Mikuláš působí od 
roku 2012. Vznikla spojením dvou advokátních 

praxí, a proto může svým klientům nabídnout širo-
kou škálu služeb, která se opírá o mnohaleté znalosti  
a zkušenosti získané v mezinárodních a lokálních 
kancelářích působících v Praze.

Proč si nás vybrat?
�	Poskytujeme profesionální a efektivní právní 

a daňové služby
�	Vždy se snažíme rozumět obchodním potřebám 

našich klientů
�	Klademe důraz na vysokou kvalitu a efektivitu 

poskytovaných služeb
�	Díky vhodné struktuře našeho odborného práv-

ního týmu poskytujeme služby prostřednictvím 
zkušených specialistů v dané oblasti

�	Náš tým je maximálně flexibilní s důrazem na 
potřeby klienta

�	Jsme orientováni na oboustranně prospěšnou 
dlouhodobou spolupráci

Kdo jsme?
�	Tým 30 profesionálů
�	20 právníků
�	5 základních advokátních praxí

Advokátní praxe
�	Fúze a akvizice, restrukturalizace 
�	Obchodní právo 
�	Bankovnictví, finance, leasing 
�	Nemovitosti a stavební právo 
�	Sporná agenda a správa pohledávek �

Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o. 
Purkyňova 74/2

110 00  Praha 1

Tel.: +420 211 222 244

e-mail: info@samak.cz

URL: www.samak.cz

Š



Na trhu právních služeb od roku 2002
Hradec Králové Praha Vysoké Mýto Rychnov nad Kněžnou Kolín
Velké náměstí 135/19 Římská 14 Jiráskova 154 Poláčkovo náměstí 85 Chelčického 1380
500 03 Hradec Králové 120 00 Praha 2 566 01 Vysoké Mýto 516 01 Rychnov nad Kněžnou 280 02 Kolín
Tel: +420 495 512 831-2 tel. +420 224 237 905 tel. +420 465 423 200 tel.+420 494 321 351 tel. +420 777 783 098

www.ppsadvokati.cz

Důvěra  a  podpora našich klientů, stejně jako 
pracovní nasazení a výsledky celého našeho
týmu  jsou  hlavními   faktory   dosavadního

  »   Právnická   fi rma   roku   pro  
regionální kancelář «  v  soutěži pořádané

úspěšného  fungování  završeného   ziskem
ocenění 

 společností   EPRAVO.CZ
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TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI 
advokátní kancelář, s.r.o. 

Naše kalncelář
Již od svého založení v roce 1993 zajišťuje advo-
kátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI 
právní služby vysokého standardu jak domácí, 
tak zahraniční klientele. Do povědomí se dostala 
především díky poskytování praktických, k cíli ve-
doucích právních rad v prostředí neustálých změn 
právních předpisů. V dnešní době zastupuje naše 
advokátní kancelář řadu dlouhodobých klientů 
v celé řadě právních oblastí.

Advokátní kancelář je s ohledem na své zázemí, 
kvalifikaci a praxi členů svého týmu připravena 
poskytnout klientům právní služby ve všech ob-
lastech práva, v celém jejich teoreticky možném 
rozsahu, a to zejména: 

�	zastupování před soudy a správními orgány,
�	zajišťování smluvní agendy,
�	revize dokumentů,
�	konzultace a příprava právních rozborů a stano-

visek ve všech oblastech práva.

Zastupování před soudy 
a správními orgány

Klientům v oblasti sporné agendy nabízí advokát-
ní kancelář především sofistikovanou obhajobu 
jejich práv všemi dostupnými právními prostřed-
ky. Neodbytnost a důraznost při prosazování práv 

klientů jsou zásadami, které se v dosavadní praxi 
kanceláře osvědčily. 

Advokátní kancelář je zejména schopna klientům 
nabídnout kvalifikované právní služby z oblasti ob-
chodněprávní a občanskoprávní sporné agendy, in-
solvenčního práva, trestního práva, práva veřejných 
zakázek a hospodářské soutěže - zejména zastupo-
vání zadavatele v námitkových řízeních, řízeních 
před ÚOHS a v řízení před soudy ve věcech spadají-
cích do této oblasti práva. Naše advokátní kancelář 
je dále schopna nabídnout klientům kvalifikované 
právní služby spočívající v zastupování zadavatele 
v řízeních z jednotlivých oblastí správního a finanč-
ního práva (např. řízení před stavebním úřadem, 
řízení před katastrálním úřadem, atp.).

Smluvní agenda
Jde o standardní činnost advokáta zahrnující nejen 
vytvoření smluvního dokumentu, ale i služby po-
skytnuté po uvedení smluvního vztahu „v život“. 
Úkolem advokáta je vždy kromě standardních 
postupů v případě dodatečných požadavků, krizo-
vých situací apod. vyvinout dostatečnou kreativitu 
k řešení problémů. S ohledem na bohaté zkušenosti 
z oblasti smluvní agendy, včetně smluvní agendy, 
kdy stranou je správní úřad, je advokátní kancelář 
schopna kreativitu klientům nabídnout a napomo-
ci tak k odstranění budoucích možných problémů 
v interpretaci obsahu právního vztahu. 
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Organizační struktura týmu
Naše advokátní kancelář má s ohledem na početné 
personální zázemí týmy specializující se na různé 
oblasti práva a je tedy schopna poskytnout klientům 
vysoce kvalifikované právní služby ve všech oblas-
tech práva. V čele jednotlivých týmů je jeden z ad-
vokátů, který je směrem ke klientovi zodpovědný za 
právní obsah jeho týmem dodávané služby. Tento 
advokát je také případným zástupcem klienta ve 
sporech vedených před soudy popř. správními or-
gány ve věcech z oblasti specializace daného týmu.

Pro řadu společností advokátní kancelář zabezpe-
čuje komplexní právní servis. Zabezpečuje všech-
ny právní potřeby zejména při zakládání a vzniku 
společností, zvýšení či snížení základního kapitálu, 
přípravě společenských dokumentů, rozhodování 
orgánů, zpracování všech druhů smluv, zastoupení 
v soudních sporech a souvisejícím poradenství.

V roce 2008 byla maše advokátní kancelář přija-
ta za člena mezinárodního sdružení nezávislých 
advokátních kanceláří INTERLEGAL. Díky tomu-
to členství je naše advokátní kancelář s to svým 
klientům poskytovat přímo či zprostředkovaně 
právní služby ve více než 30 jurisdikcích, a to v té 
nejvyšší možné kvalitě.

Právníci
Tým naší advokátní kanceláře je složen z odbor-
níků na slovo vzatých. Naprostá většina z nich 
je vybavena nejen právními znalostmi a zkuše-
nostmi, ale i jazykovými znalostmi nezbytnými 
pro poskytování právních služeb s mezinárodním 
prvkem. Náš tým tvoří právníci poskytující práv-
ní služby a ostatní pracovníci zajišťující chod 
kanceláře. V současné době v kanceláři působí 
třicet právníků, z nichž je sedmnáct advokátů. 
Celkově se na práci advokátní kanceláře v čin-
nostech, které zabezpečuje, podílí 40 osob.  

Partnery advokátní  
kanceláře s.r.o. jsou:

JUDr. Petr Toman, partner
absolvoval právnickou fakultu Právnickou fakultu 
v Brně. Letos oslavil 30 leté výročí jeho působení 

v advokacii. V letech 1990 – 1992 byl poslancem 
parlamentu České a Slovenské Federativní Repub-
liky. Je spoluautorem komentáře k občanskému 
zákoníku a spolu s JUDr. Stanislavem Devátým 
monografie Ochrana dobré pověsti a názvu práv-
nických osob. JUDr. Petr Toman je členem Výboru 
pro vnější vztahy České advokátní komory, před-
sedou redakční rady Bulletinu advokacie, členem 
Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů 
advokátů ČAK a členem Vědecké rady Právnické 
fakulty Západočeské Univerzity. Roku 2014 se 
stal zakládajícím členem a členem Prezidia Unie 
obhájců České republiky, z.s. Ve své praxi věnu-
je zejména závazkovým vztahům, investicím, ob-
čanskému, obchodnímu a ústavnímu právu. Kon-
krétně se specializuje zejména na restituční spory, 
ochranu osobnosti volební právo, právní regulaci 
politických stran a ochranu práv spotřebitelů ve 
vztahu k bankovním institucím. JUDr. Petr Toman 
byl zvolen PRÁVNÍKEM ROKU 2005 voleným laic-
kou veřejností a na čelných pozicích se v této ka-
tegorii umístil i v následujících letech.

JUDr. Stanislav Devátý, Dr., partner
absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. V le-
tech 1990 – 1992 byl poslancem parlamentu České 
a Slovenské Federativní Republiky, v letech 1992 
– 1996 ředitelem Bezpečností a informační služ-
by. Od roku 1997 působí v advokacii. V roce 1998 
úspěšně absolvoval doktorandské studium a o rok 
později se stal partnerem advokátní kanceláře. Od 
roku 2012 je také členem Etické komise ČR pro 
ocenění účastníků odboje proti komunismu. Ve své 
praxi věnuje lidským právům a svobodám, ochraně 
osobnosti, ústavnímu a trestnímu právu. JUDr. Sta-
nislav Devátý je hodnocen jako jeden z nejlepších 
advokátů v ČR v oboru trestního práva a v oboru 
občanských a lidských práv. Roku 2006 se v sou-
těži Právník roku umístil v první pětici nominova-
ných v kategorii Občanská a lidská práva. 

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., partner
absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v roce 
1996. Rozsáhlé praktické zkušenosti využívá při 
řešení složitých závazkových vztahů, v konkursu 
a vyrovnání. V této oblasti také rozvíjí svou pub-
likační činnost. Specializuje se rovněž na kapitá-
lové trhy a právo cenných papírů. Věnuje se také 
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komerčnímu, finančnímu, bankovnímu a trest-
nímu právu a také kauzám s mezinárodním prv-
kem a má také řadu zkušeností s vedením sporů 
v různých evropských jurisdikcích. Roku 2006 se 
v soutěži Právník roku umístil v první pětici no-
minovaných v kategorii Občanská a lidská práva. 

JUDr. Roman Polášek, partner
je advokátem od roku 1992 a partnerem kanceláře 
od roku 2007, v roce 1992 působil na Ústavním 
soudu ČSFR, v letech 1992 až 1995 působil na 
Ministerstvu zahraničních (ČSFR a posléze ČR), 
v letech 2004 až 2007 byl náměstkem ministra 
spravedlnosti ČR. JUDr. V roce 2008 byl JUDr. 
Polášek oceněn v soutěži Právník roku za „Přínos 
české advokacii“. Specializuje se zejména na 
mezinárodní arbitráže a kauzy s mezinárodním 
prvkem v oblasti práva soukromého a veřejného 
a na obchodní a insolvenční právo.

JUDr. Filip Seifert, MBA, partner
absolvoval magisterské a rigorózní studium na 
Právnické fakultě University Karlovy v Praze 
a složil odbornou justiční zkoušku (soudcovská 
zkouška). Dále absolvoval studium MBA (Senior 
Executive). Nejprve pracoval v mezinárodní ad-
vokátní kanceláři (1998), následně byl asistentem 
ministra spravedlnosti ČR (1998 – 2002) a poté 
byl justičním čekatelem Městského soudu v Praze 
(2002 – 2005). Od roku 2005 působí v advokacii 
a od roku 2006 v naší advokátní kanceláři, kde je 
v současné době partnerem. V letech 2011 až 2014 
byl členem rozkladové komise ministra zemědělst-
ví ČR. Od roku 2013 působí jako externí pedagog 
na Právnické fakultě Paneurópské vysoké školy. 
Roku 2014 se stal zakládajícím členem a členem 
Prezidia Unie obhájců České republiky, z.s. Právní 
služby poskytuje v oblasti sporné agendy, smluv-
ní agendy a vypracovává právní rozbory, a to ve 
většině oblastí práva. Od počátku kariéry se však 
specializuje na trestní právo.

JUDr. Jan Nekola, partner
absolvoval Právnickou univerzitu Západočeské 
univerzity v Plzni roku 1998 a od roku 2000 
působí v naší advokátní kanceláři, nejdříve jako 
koncipient, poté advokát a nyní jako partner. 

JUDr. Jan Nekola se ve své praxi věnuje zejména 
vedení soudních a rozhodčích sporů, úpadkovému 
a exekučnímu právu, občanskoprávním a obchod-
něprávním závazkovým vztahům, právu obchod-
ních společností a obhajobě v trestních věcech se 
zaměřením na majetkovou a hospodářskou trest-
něprávní problematiku. 

Nejvýznamnější transakce 
za posledních 12 měsíců

K nejvýznamnějším klientům a kauzám advokátní 
kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI za pos-
ledních 12 měsíců patří:

�	Obhajoba bývalého náměstka ministra zeměděl-
ství a člena představenstva Českých drah Mgr. 
Romana Bočka v kauze Mgr. Jany Nagyové.

�	Zastoupení bývalého ředitele vězeňské služby 
Luďka Kuly v kauze týkající se nákupu areálu 
pro Vězeňskou službu ČR ve slezské Vidnavě. 
Trestní stíhání našeho klienta bylo roku 2014 
zrušeno. 

�	Právní poradenství a zastoupení sta-tisíců 
klientů při soudním a mimo-soudním vymáhání 
neoprávněně účtovaných uvěrových poplatků – 
iniciativa Poplatkyzpet.cz.

�	Zastoupení státního podniků Lesy ČR v soud-
ním sporu o částku ve výši 14 553 951 Kč se 
společností LST. Zastoupení bylo úspěšné a pro 
klienta jsme dosáhli 100% výhry. 

�	Zastoupení státního podniků Lesy ČR v soud-
ním sporu o částku ve výši 8 637 852 640 Kč se 
společností CE WOOD. Zastoupení bylo úspěšné, 
pro klienta jsme dosáhli 100% výhry. 

�	Zastoupení státního podniků Lesy ČR v soud-
ním sporu o částku ve výši 4,2 miliard Kč se 
společností LESS & FOREST s.r.o. Zastoupení 
bylo úspěšné, pro klienta jsme dosáhli 100% 
výhry. 

�	Zastoupení Ing. Martina Fischera v kauze Klad-
rubského hřebčína.

�	Zastoupení bývalého primátora Doc. Bohuslava 
Svobody. �

T
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TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI 
advokátní kancelář, s.r.o. 
Trojanova 12

120 00 Praha 2

Tel.: +420 234 701 111

Fax : +420 224 920 468

e-mail: ak@iustitia.cz

URL: www.iustitia.cz
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U

Ueltzhöffer Klett Jakubec  
& Partneři, advokátní kancelář 

U EPA – Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři je 
renomovaná, mezinárodně orientovaná práv-

ní kancelář s rozsáhlým know how a proaktivním 
přístupem.

Zajišťujeme kompetentní a efektivní právní pora-
denství šité na míru potřebám a přáním našich kli-
entů. Naším cílem je poskytovat jim včasnou práv-
ní pomoc v nejvyšší možné kvalitě a podporovat je 
tak na cestě k jejich úspěšnému podnikání.

Filozofie
Filozofií naší advokátní kanceláře je odpovědný 
přístup a orientace na klienta. K prioritním hod-
notám patří:

�	Uniqueness: individualizovaná právní podpora, 
inovativní a progresivní myšlení.

�	Efficiency: efektivní a profesionální řešení.
�	Partnership: důvěra, spolehlivost a dlouhodobé 

partnerství.
�	Anticipation: anticipativní a proaktivní přístup.

Přidaná hodnota pro klienta
Naší strategií je propojit výhody velké i malé práv-
nické firmy a poskytnout tak našim klientům při-
danou hodnotu:

�	rozsáhlé know how a zkušenosti
�	vysoká kvalita služeb
�	efektivní řešení na principu Best Practice
�	štíhlá organizační struktura
�	přiměřené náklady
�	flexibilita a rychlá reakce
�	loajalita a individuální péče
�	proaktivní a inovativní přístup
�	lokální působnost, globální myšlení
�	jazyková vybavenost

Klient na prvním místě
Mezi naše klienty patří velké i menší české a me-
zinárodní společnosti působící v nejrůznějších 
segmentech trhu – banky, pojišťovny, investiční 
fondy, ICT společnosti, hotelové řetězce, výrobní 
a zpracovatelské podniky či stavební a developer-
ské společnosti – z Německa, Rakouska, Švýcar-
ska, Itálie, Irska, Španělska, Francie, Holandska, 
Švédska, Norska, Izraele, USA, Japonska a samo-
zřejmě z České republiky.

Zkušený tým našich právníků dlouhodobě zajišťu-
je komplexní servis pokrývající všechna významná 
právní odvětví. Poskytujeme širokou paletu služeb 
od konzultací, přes přípravu smluvních dokumen-
tů, právní zastoupení, až po realizaci větších ob-
chodních transakcí a rozsáhlých projektů.
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Specializujeme se zejména na:
�	obchodní právo, smluvní právo
�	korporátní právo, fúze a akvizice
�	compliance, kartelové právo
�	joint venture
�	finanční právo
�	pracovní právo
�	právo IT a telekomunikace
�	právo nemovitostí, greenfield a brownfield
�	duševní vlastnictví
�	private equity
�	soudní a rozhodčí řízení
�	správa majetku, svěřenské fondy

Partnerství
Jsme dokonale propojeni – to zahrnuje nejen partne-
ry v rámci naší husté mezinárodní sítě advokátních 
kanceláří, ale i další kooperující renomované společ-
nosti v různých zemích a v rozličných oborech. �

Ueltzhöffer Klett Jakubec  
& Partneři, advokátní kancelář 
Voctářova 2449/5 

180 00  Praha 8 

Tel.: +420 234 707 444 

Fax: +420 234 707 404 

e-mail: office@uepa.cz 

URL: www.uepa.cz
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V

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ 
advokátní kancelář s.r.o. 

Představení
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář 
s.r.o. je českou advokátní kanceláří zaměřující se 
na poskytování právních služeb v oblasti obchod-
ního práva, corporate governance, pracovního 
práva, M&A, práva nemovitostí a zastupování v ří-
zení před soudy i jinými orgány veřejné moci.

Na českém trhu právních služeb působí od roku 
2008.

Všichni partneři naší advokátní kanceláře získali 
zkušenosti během svého dlouholetého působení 
v pobočce renomované mezinárodní advokátní 
kanceláře sídlící v Praze.

Všichni právníci naší advokátní kanceláře posky-
tují právní služby ve stejné kvalitě v českém a an-
glickém jazyce.

Právní zaměření
Naše advokátní kancelář působí zejména v násle-
dujících oblastech:

Právo obchodních společností a corporate 
governance
Komplexní právní poradenství obchodním společ-
nostem v rámci nastavení vnitřních principů jejich 
fungování a organizace, poradenství orgánům ob-
chodních společností, příprava stanov, společen-

ských smluv a jim obdobných dokumentů, právní 
poradenství v oblasti ochrany dobré pověsti práv-
nické osoby a nekalé soutěže, právní poradenství 
v rámci vztahů mezi společností a jejími akcionáři 
zejména v případě společností s veřejně obchodo-
vatelnými akciemi, právní poradenství v oblasti 
koncernového práva a vztahů a v souvislosti s or-
ganizací a průběhem valných hromad

M&A
Právní poradenství při přeměnách obchodních 
společností (fúze, rozdělení, změna právní formy) 
a při prodeji majetkových podílů v obchodních 
společnostech a družstev včetně poradenství v ob-
lasti problematiky spojování soutěžitelů (právo 
hospodářské soutěže)

Pracovněprávní poradenství
Právní poradenství v oblasti pracovního práva 
včetně přípravy dokumentace v pracovněprávní 
oblasti v souvislosti s restrukturalizací, přípravy 
a projednání pracovních a manažerských smluv, 
stanovení principů odměňování (včetně odmě-
ňování vrcholového managementu), organizace 
pracovní doby, poskytování komplexních služeb 
v rámci kolektivního vyjednávání, zastupování 
ve sporech v rámci diskriminace zaměstnance 
a ve sporech v souvislosti s ukončením pracov-
ního poměru
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Právo nemovitostí
Komplexní právní poradenství v oblasti práva 
nemovitostí včetně poradenství v rámci struktu-
rování a realizace developerských projektů, jak 
v oblasti brown fields tak green fields, poradenství 
v oblasti zajištění financování projektů a souvise-
jících otázek

Obchodní právo
Právní poradenství v oblasti obchodního závazko-
vého práva včetně přípravy smluvní dokumentace, 
dokumentace v rámci sjednávání úvěrů (bankov-
ních i nebankovních) včetně zajištění a poraden-
ství v rámci soudních sporů vyplývajících z ob-
chodních závazkových vztahů

Obecné občanské právo
Komplexní právní poradenství v oblasti občanské-
ho práva, včetně přípravy smluvní dokumentace, 
soudních sporů o náhradu škody, ochrany dobré 
pověsti fyzické osoby a v obdobných věcech

Řešení sporů
Komplexní právní poradenství v oblasti zastupo-
vání v řízení před soudy a jinými orgány veřejné 
moci, včetně ústavních stížností

Zkušenosti
Od svého založení se naše advokátní kancelář po-
dílela na řadě významných transakcí, mezi které 
například patří:

�	Právní poradenství v rámci restrukturalizace 
společnosti působící v letecké přepravě osob

�	Právní poradenství developerovi v souvislosti 
s přípravou a realizací jeho developerského pro-
jektu typu brown field

�	Právní poradenství významné společnosti kó-
tované na řadě burz cenných papírů působící 
v oblasti nemovitostí v rámci její obrany proti 
útokům minoritních akcionářů

�	Právní poradenství v oblasti problematiky ma-
nažerského odměňování a corporate governan-
ce společnosti působící v oblasti petrochemie

�	Příprava komplexní smluvní dokumentace 
poskytovateli softwaru pro vedení účetnictví 
a mzdové agendy

�	Právní poradenství investorům v rámci divesti-
ce strojírenského podniku působícího v rámci 
kování a tváření a investorovi v rámci akvizice 
továrny na výrobu textilních doplňků

�	Právní poradenství v oblasti insolvenčního prá-
va z hlediska možné restrukturalizace podnikání 
mezinárodní společnosti působící v oblasti výro-
by plastů

�	Právní poradenství ve sporu o neplatnost vkladu 
podniku do základního kapitálu společnosti pů-
sobící v oblasti telekomunikací

�	Právní poradenství v oblasti soudních sporů 
s bývalými zaměstnanci souvisejícími s restruk-
turalizací společnosti působící v oblasti letecké 
přepravy osob

�	právní poradenství v souvislosti s akvizicí podí-
lů od dalších akcionářů ve společnosti působící 
v oblasti rafinace a přepracování ropy pro spo-
lečnost působící v oblasti petrochemie

�	Právní poradenství v rámci restrukturalizace 
společnosti působící v oblasti petrochemie

�	Komplexní právní poradenství v oblasti pracov-
ního práva skupině působící v oblasti letecké 
přepravy

�	Právní poradenství v souvislosti se smluvními vzta-
hy s odběrateli (včetně aspektů hospodářské soutě-
že) společnosti působící v oblasti petrochemie �

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ  
advokátní kancelář s.r.o. 
Husova 242/9

110 00  Praha 1

Tel.: +420 222 220 775

Fax: +420 222 220 804

e-mail: info@vcv.cz

URL: www.vcv.cz
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WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. 
advokátní kancelář 

Základní informace o kanceláři 
Advokátní kancelář WEIL je součástí mezinárodní 
advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES, 
která kromě České republiky působí ve Spojených 
státech amerických, Velké Británii, Francii, Ně-
mecku, Maďarsku, Polsku, v Číně a ve Spojených 
arabských emirátech. V celkem 20 kancelářích 
pracuje více než 1 200 právníků. 

V České republice poskytuje WEIL právní služby 
již od roku 1992 a patří mezi nejvýznamnější ad-
vokátní kanceláře působící na českém trhu. V sou-
časné době zde pracuje více než 55 vysoce kvali-
fikovaných advokátů a advokátních koncipientů. 
Všichni z nich hovoří plynně anglicky.

Advokátní kancelář WEIL patří k dlouhodobě nej-
lépe hodnoceným advokátním kancelářím na čes-
kém trhu právních služeb. V roce 2014 byla spo-
lečností EPRAVO.CZ zvolena „Právnickou firmou 
roku 2014“ za nejlepší klientské služby, zvítězila 
také v kategoriích Fúze a akvizice a Právo hospo-
dářské soutěže.

Znalosti, zkušenosti a profesionalitu v oblasti sou-
těžního práva dokládají i další dvě ocenění, která 
AK WEIL za rok 2014 získala: „2014 Corporate Intl 
Magazine Global Award - Competition Law Firm 
of the Year in the Czech Republic“ a dále „Compe-
tition Law Firm of the Year in the Czech Republic 
– 2014“ od Global Law Experts.

V roce 2013 byla advokátní kancelář WEIL spo-
lečností EPRAVO.CZ zvolena „Právnickou firmou 
roku 2013 pro mezinárodní kancelář“ a „Právnic-
kou firmou roku 2013“ v oblastech Fúze a akvizi-
ce a Řešení sporů a arbitráže, v roce 2013 získala 
také od společnosti Chambers and Partners pres-
tižní ocenění „Chambers Europe Award for Exce-
llence“ pro nejúspěšnější mezinárodní advokátní 
kancelář působící v České republice – jako jediná 
v Česku potřetí (předtím v letech 2008 a 2009). 
Kromě toho byla společností EPRAVO.CZ zvolena 
„Právnickou firmou roku 2012 pro mezinárodní 
kancelář“, „Právnickou firmou roku 2012“ v ob-
lastech Fúze a akvizice, Řešení sporů a arbitráže 
a „Právnickou firmou roku 2012“ za nejlepší kli-
entské služby.

O rok dříve pražská kancelář obdržela od Corpo-
rate INTERNATIONAL ocenění „Firma roku 2012 
v oblasti obchodního práva“. Společnost EPRAVO.
CZ jí také v roce 2011 udělila ocenění „Právnic-
ká firma roku 2011“ - jednak v kategoriích Fúze 
a akvizice a Řešení sporů a arbitráže, jednak zís-
kala advokátní kancelář WEIL i hlavní cenu, ti-
tul „Právnická firma roku 2011 pro mezinárodní 
kancelář“. Spolu s polskou a maďarskou kance-
láří WEIL byla vyhlášena prestižním vydavatel-
stvím Financial Times/Mergermarket „Právním 
poradcem střední a východní Evropy roku 2011 
v oblasti M&A“. Prestižní mezinárodní publikace 
International Financial Law Review (IFLR) ji jme-
novala „Nejúspěšnější advokátní kanceláří roku 
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2011“ mezi mezinárodními advokátními kancelá-
řemi působícími v České republice. WEIL se také 
stala „Právnickou firmou roku 2010“ v kategoriích 
Fúze a akvizice a Řešení sporů a arbitráže (EPRA-
VO.CZ). Společnost Mergermarket ji prohlásila za 
nejúspěšnějšího právního poradce v oblasti fúzí 
a akvizic v České republice v roce 2009 podle po-
čtu i hodnoty uzavřených transakcí. V roce 2009 
získala advokátní kancelář WEIL prestižní oceně-
ní „Chambers Europe Award for Excellence“ pro 
mezinárodní advokátní kancelář působící v České 
republice, přičemž stejnou cenu získala i v před-
chozím roce 2008. V témže roce byla také vyhláše-
na „Nejlepší advokátní kanceláří v České republice 
dle výběru klientů“ v prestižní anketě celosvětově 
organizované mezi klienty advokátních kanceláří 
mezinárodním nezávislým internetovým portálem 
International Law Office a zvítězila také v prvním 
ročníku ankety Právnická firma roku pořádané 
společností EPRAVO.CZ, a to v kategorii Teleko-
munikace a média. Společně s polskou a maďar-
skou kanceláří obdržela od Financial Times/
Mergermarket titul „Nejlepší advokátní kancelář 
střední a východní Evropy v oblasti M&A za rok 
2007“. Dále jí byla ze strany International Financi-
al Law Review udělena cena „Nejúspěšnější advo-
kátní kancelář roku 2006“ a obdobnou cenu získa-
la advokátní kancelář WEIL i v roce 2004.

Vedoucí postavení advokátní kanceláře WEIL na 
českém trhu právních služeb, mimo jiné včetně 
nejlepšího hodnocení v oblasti fúzí a akvizic, ob-
chodního práva, práva hospodářské soutěže, ban-
kovnictví, financování, kapitálových trhů a vedení 
sporů, opakovaně potvrzují rovněž nezávislé stu-
die publikované mezinárodně uznávanými publi-
kacemi Chambers Global a Chambers Europe, The 
European Legal 500 či IFLR 1000.

Advokátní kancelář WEIL dlouhodobě poskytu-
je právní poradenství zejména v oblasti práva fúzí 
a akvizic, práva obchodních společností, občanské-
ho, obchodního a pracovního práva, finančního prá-
va, správního práva a práva hospodářské soutěže, 
informačních technologií a duševního vlastnictví, 
veřejných zakázek, koncesí a PPP projektů, ve vě-
cech týkajících se veřejné podpory dle práva ES, 
v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů EU 
a hospodaření a nakládání s majetkem státu. WEIL 

též zastupuje klienty v řízeních před soudy, správní-
mi orgány a rozhodci v České republice i zahraničí.

Fúze a akvizice
Advokátní kancelář WEIL poskytuje v České re-
publice právní služby v oblasti fúzí a akvizic ši-
rokému spektru domácích a zahraničních klientů 
a účastní se největších transakcí v této oblasti.

Advokátní kancelář WEIL například poskytuje 
právní služby společnosti ČEZ v souvislosti s řa-
dou českých a zahraničních transakcí. Z domácích 
akvizic v poslední době poskytovala právní pora-
denství v souvislosti s prodejem elektrárny Chva-
letice, v souvislosti s uzavřením opčních smluv 
na prodej Elektrárny Počerady a zvažovaným 
prodejem elektrárny Dětmarovice či v souvislosti 
s výběrem strategického partnera pro výstavbu 
dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín, 
což představuje největší M&A transakce tohoto 
desetiletí v České republice.

V rámci zahraničních transakcí působila advokát-
ní kancelář WEIL jako právní poradce společnosti 
ČEZ při prodeji jejího 50% podílu v německé důlní 
společnosti MIBRAG a akvizici 75% podílu ve spo-
lečnosti Eco-Wind Construction, která je předním 
polským developerem větrných farem či při mno-
ha dalších akvizicích v regionu střední, východní 
a jihovýchodní Evropy, včetně Německa, Polska, 
Rumunska a Turecka. Působí také jako poradce 
skupiny MOL Group při akvizici sítě čerpacích 
stanic od společnosti Lukoil.

Advokátní kancelář WEIL poskytovala právní po-
radenství také společnosti Telefónica Czech Re-
public v souvislosti s jejím prodejem skupině PPF 
a byla či je také právním poradcem private equity 
investorů, v poslední době například při akvizici 
maloobchodního prodejce působícího na několika 
středoevropských trzích. Její právní služby využili 
například američtí private equity investoři Sum-
mit Partners při akvizici podílu ve společnosti 
AVAST Software, poskytovala právní služby také 
mimo jiné akcionářům společnosti Fincentrum 
v souvislosti s prodejem majoritního podílu ve 
společnosti private equity investorům ARX Equi-
ty Partners a Capital Dynamics. Mezi další vý-
znamné klienty v této oblasti právní praxe patří 
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skupiny General Electric a Unipetrol, či společ-
nost České dráhy.

Řešení sporů a arbitráže
Advokátní kancelář WEIL poskytuje právní po-
radenství a právní zastoupení v soudních i roz-
hodčích řízeních řadě významných českých 
i zahraničích obchodních společností, jakož i ve-
řejnoprávním subjektům. Tyto spory patří po fi-
nanční stránce, po právní stránce i po stránce 
skutkové komplexity k nejvýznamnějším v rámci 
České republiky. 

Mezi klienty, kterým advokátní kancelář WEIL 
poskytuje či poskytovala v této oblasti právní za-
stoupení, patří ČEZ (úspěšné zastupování v me-
zinárodní arbitráži v souvislosti s bosenským 
projektem Gacko; dále například mezinárodní 
arbitráž proti Albánské republice; mezinárodní 
arbitráž s rumunskou společností Electrica SA; 
spory týkající se zajištění dodávek a cen dodávek 
hnědého uhlí), Povodí Odry (úspěšné zastupová-
ní v soudním sporu o náhradu škod způsobených 
povodněmi ve výši 16 mld. Kč včetně úroku z pro-
dlení; jedná se o největší soudní spor v historii 
ČR), Česká republika (mezinárodní arbitrážní ří-
zení podle bilaterálních smluv o ochraně investic, 
soudní spory o náhradu škody či z poslední doby 
arbitrážní řízení, zahájená investory z oblasti solá-
rní energetiky; spory týkající se nároků na náhra-
du škody v důsledku nezajištění splavnosti řeky 
Labe), Telefónica Czech Republic (různé spory 
včetně sporů týkajících se oblasti ochrany hospo-
dářské soutěže, včetně řízení o žalobě proti nezá-
konnému zásahu Úřadu, a žalob na náhradu škody 
způsobené porušením soutěžního práva; dále za-
stoupení ve sporu s Vodafone v souvislosti s po-
platky za propojení mobilních sítí), Telefónica 
S.A. (Španělsko) (spor o doplacení rozdílu mezi 
cenou přiměřenou hodnotě akcie a skutečnou na-
bídkovou cenou v souvislosti s povinnou nabíd-
kou převzetí na akcie společnosti Český Telecom), 
Česká spořitelna (řízení před českými soudy a Fi-
nančním arbitrem ČR ve věci žalob klientů České 
spořitelny, kteří požadovali vrácení poplatků za 
správu spotřebitelských a hypotečních úvěrů a ve 
věci souvisejících sporů s občanským sdružením 
TEST), Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
(mnohočetná rozhodčí a soudní řízení týkající se 

dálnic D47, D3 a D1), Ústecký kraj (mnohočetné 
spory v souvislosti se závazky veřejné služby ve 
veřejné dopravě), ČEZ Distribuce (spor týkající 
se nároků z odstoupení od smlouvy, určení ne-
platnosti smlouvy, spory z nekalé soutěže a spory 
s vlastníky pozemků), Unipetrol (spory o platnos-
ti usnesení valných hromad a také v souvislosti 
s vytěsněním menšinových akcionářů dceřiné spo-
lečnosti klienta), OSINEK a EVRAZ VÍTKOVICE 
STEEL (spor s dceřinou společností ArceloruMittal 
o cenu tekutého surového železa), Letiště Praha 
(spor o ochranu autorského práva), České dráhy 
(spory o náhradu škody a pracovně-právní spory) 
či VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (mezinárod-
ní rozhodčí řízení ohledně sporu o náhradu škody 
způsobené porušením smlouvy na dodávky zboží).

Hospodářská soutěž
Právní poradenství, které advokátní kancelář WEIL 
poskytuje svým klientům v oblasti práva hospo-
dářské soutěže, zahrnuje široké spektrum činností 
od posouzení jednání klienta z pohledu soutěžně-
právních předpisů přes povolování spojení soutě-
žitelů, problematiku poskytování veřejné podpory 
až po zastupování před Úřadem pro ochranu hos-
podářské soutěže či před Evropskou komisí v ob-
lasti restriktivních praktik (včetně případně nava-
zujícího přezkumného soudního řízení).

Advokátní kancelář WEIL zastupuje nebo zastu-
povala například společnost Telefónica Czech 
Republic (řízení před Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže pro možné zneužití dominantního 
postavení, řízení před správními soudy o žalobě 
proti nezákonnému zásahu Úřadu v průběhu před-
běžného šetření, řízení před civilními soudy o ža-
lobě alternativních operátorů na náhradu škody 
způsobené porušením soutěžního práva), České 
dráhy (řízení ve věci tvrzeného zneužití dominant-
ního postavení v oblasti nákladní přepravy, včetně 
navazujících soudních řízení, a v řízení ohledně 
domnělého zneužití dominantního postavení uplat-
ňováním podnákladových cen na lince Praha – Os-
trava), společnost ČEZ v mnoha různých kauzách 
či projektech (např. ve věci údajného zneužití do-
minantního postavení při odběru uhlí, poradenství 
v řízeních o povolení spojení podniků, například 
při akvizici 100% společnosti Energotrans), skupi-
nu Fincentrum (zastupování před ÚOHS v souvis-
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losti s nabytím kontroly nad skupinou Fincentrum 
ze strany dosavadních vlatníků a nově přistoupi-
vších private ekvity investorů), společnost AVE CZ 
při rozsáhlém šetření možné kartelové dohody na 
trhu nakládání s odpady a údržby komunikací, Čes-
kou poštu (otázky poštovních služeb), OMV Czech 
Republic v řízení vedeném Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže pro údajné zakázané jednání 
ve vzájemné shodě při stanovování prodejních cen 
benzínu a v navazujících přezkumných řízeních ve 
správním soudnictví.

Pravidelné právní poradenství ve věcech soutěž-
ního práva poskytuje WEIL společnosti Plzeňský 
Prazdroj a SABMiller Europe.

Bankovnictví a finance
Mezi klienty advokátní kanceláře WEIL v této ob-
lasti patří jak řada českých či zahraničních bank 
a finančních institucí, tak významní korporátní 
klienti a veřejnoprávní subjekty, jimž AK WEIL 
poskytuje či poskytovala právní poradenství v sou-
vislosti s různými jimi realizovanými finančními 
projekty, včetně emisí dluhových cenných papírů 
na českém, evropském nebo americkém kapitálo-
vém trhu, strukturovaného financování, mezzani-
nových či syndikovaných úvěrů.

V roce 2014 AK WEIL poskytovala právní služby 
například společnosti ČEZ v souvislosti s emisí 
dluhopisů vyměnitelných za 7% akcií petro-
chemické maďarské skupiny MOL a dále v sou-
vislosti s nabídkou na zpětný odkup jejích Euro 
dluhopisů, což byla jedna z největších transakcí 
na kapitálových trzích v České republice v roce 
2014. Největší projekt, na němž tým WEIL pra-
coval pro společnost ČEZ, souvisel s otázkami fi-
nancování plánované výstavby dvou nových bloků 
jaderné elektrárny Temelín včetně možné výstav-
by až 3 dalších obdobných bloků v jiné potenciál-
ní lokalitě v Evropě. Jednalo se současně o vůbec 
nejrozsáhlejší projekt v historii České republiky. 
Advokátní kancelář WEIL se podílela jako právní 
poradce také na emisi dluhopisů společnosti ČEZ 
v USA podle pravidla 144A, dále na emisích ko-
munálních Euro dluhopisů a krátkodobých směnek 
hlavního města Prahy, emisích krátkodobých 
a dlouhodobých směnek Dopravního podniku 
hlavního města Prahy, žádosti společnosti ČEZ 

o změnu emisních podmínek Euro dluhopisů vy-
daných na Lucemburské burze cenných papírů či 
emisích Euro dluhopisů společnosti ČEZ podle je-
jího Euro dluhopisového programu.

České spořitelně advokátní kancelář WEIL 
poskytovala právní poradenství při řízeních před 
českými soudy a Finančním arbitrem ČR ve věci 
žalob klientů České spořitelny, kteří požadovali 
vrácení poplatků za správu spotřebitelských a hy-
potečních úvěrů, kromě toho poskytuje právní 
služby také například ve věci dopadů rekodifik-
ace českého soukromého práva přijetím nového 
občanského zákoníku a zákona o obchodních kor-
poracích na bankovní činnost České spořitelny.

Mezi další významné klienty AK WEIL patří 
například globální finanční skupina General Elec-
tric Capital Corporation (právní poradenství 
v souvislosti s přípravou ozdravného plánu vyža-
dovaného novou americkou bankovní regulací; 
dále v souvislosti s narovnáním práv a povinnos-
tí vyplývajících z koupě části podniku Agroban-
ka; či v souvislosti s komplexní restrukturalizací 
jeho obchodních aktivit v ČR), Telefónica Czech 
Republic (v souvislosti s povinnou nabídkou 
převzetí za strany nového majoritního vlastníka), 
Stock Spirits Group (v souvislosti s jejím synd-
ikovaným revolvingovým úvěrem a se změnou 
zajištění těchto úvěrů), Franklin Templeton In-
vestment Funds (v souvislosti s veřejným prode-
jem podílových listů zahraničních podílových 
fondů v ČR) či Silver Lake Partners (v souvislosti 
s financováním akvizice globální skupiny Global 
Blue). Tým WEIL se také podílel na korporátní 
restrukturalizaci a komplexním přelicencováním 
regulovaných aktivit skupiny Fincentrum, včetně 
asistence v řízení před Českou národní bankou.

Veřejné zakázky / Projekty
Advokátní kancelář WEIL poskytuje dlouhodobě 
právní služby v oblasti veřejných zakázek jejich 
nejvýznamnějším zadavatelům v České repub-
lice. Jde například o právní poradenství společ-
nosti ČEZ v souvislosti s největší veřejnou zakáz-
kou v historii ČR – dostavbou jaderné elektrárny 
Temelín.
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Mezi klienty, kterým v oblasti veřejných zakázek 
advokátní kancelář WEIL poskytovala či dosud 
poskytuje právní poradenství, dále patří Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR (poradenství při veřejných 
zakázkách na modernizaci a výstavbu úseků dál-
nice D1 a D3; dále při přípravě vzorové zadávací 
dokumentace a vzorových obchodních podmínek), 
České dráhy (poradenství při veřejné zakázce na 
pořízení 16 vlakových souprav Railjet; dále pora-
denství při veřejných zakázkách na dodávky paliv, 
kde bylo použito institutu elektronické aukce; po-
radenství ve věci zakázek na dodávky elektrických 
jednotek či zakázek na periodické opravy kolejo-
vých vozidel), KIC Odpady (poradenství v sou-
vislosti se zadáváním veřejné zakázky na stavební 
práce týkající se „Krajského integrovaného centra 
využívání komunálních odpadů v Moravskos-
lezském kraji“), Ředitelství vodních cest ČR 
(poradenství v řízení vedeném před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže ve věci možného 
správního deliktu), Česká pošta (poradenství 
v otázkách veřejné zakázky na poskytování služeb 
informačních a komunikačních technologií pro 
státní správu), Ústecký kraj (poradenství Ústec-
kému kraji při přípravě zadávacích řízení na za-
dávání veřejných zakázek na služby týkajících se 
dlouhodobého zajištění dopravní obslužnosti na 
území Ústeckého kraje), Hlavní město Praha 
(poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných 
zakázek na stavební práce) či AVE CZ odpadové 
hospodářství (poradenství a zastupování v sou-
vislosti se správními řízeními před ÚOHS). 

Telekomunikace a média
V oblasti telekomunikací mají právníci advokátní 
kanceláře WEIL rozsáhlé zkušenosti s problemati-
kou cen, licencování, regulace využití radiového 
kmitočtového spektra, propojení telekomunikač-
ních sítí, univerzální služby, zvláštních regulator-
ních povinností vztahujících se k přístupu k síti, 
jakož i v související oblasti obecné právní úpravy 
hospodářské soutěže. Stejně tak jsou do hloubky 
obeznámeni s navazující problematikou technolo-
gického zajištění příslušných služeb, a to zejména 
ve vztahu k transakcím spočívajícím v nákupu do-
dávek, služeb a software v technologické oblasti.

Významným a dlouhodobým klientem advokátní 
kanceláře WEIL v oblasti telekomunikací je největ-

ší česká telekomunikační společnost Telefónica 
Czech Republic. WEIL poskytuje této společnosti 
pravidelně právní poradenství v širokém okruhu 
otázek telekomunikační regulace i hospodářské 
soutěže a rovněž tuto společnost zastupuje v celé 
řadě soudních řízení a řízení před správními orgá-
ny, a to například v řízeních o výši cen za propo-
jení, v řízeních o výši kompenzace za poskytování 
univerzální služby, jakož i v řízeních vedených ze 
strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
a Českého telekomunikačního úřadu. �

 

WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. 
advokátní kancelář 
Křižovnické náměstí 193/2  

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 221 407 300 

Fax: +420 224 097 310  

e-mail: prague.reception@weil.com 

URL: www.weil.com
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Weinhold Legal, v.o.s.  
advokátní kancelář

A dvokátní kancelář Weinhold Legal byla zalo-
žena v roce 1996 a v současné době má tým 

čítající více než čtyřicet českých, slovenských 
a zahraničních právníků, což umožňuje úspěš-
ně kombinovat mezinárodní know-how s detailní 
znalostí domácího prostředí. Weinhold Legal má 
kanceláře v Praze a v Bratislavě a spolupracuje 
s mezinárodními advokátními kancelářemi, jež 
jsou zastoupeny ve všech hospodářsky význam-
ných jurisdikcích. Weinhold Legal se řadí k ne-
jvětším mezinárodním právnickým kancelářím 
působícím na zdejším trhu.

Specialisté Weinhold Legal poskytují právní služby 
v níže uvedených oblastech:

�	Bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví
�	Fúze a akvizice
�	Právo odchodních společností
�	Restrukturalizace a insolvence
�	Duševní vlastnictví
�	IT, média a telekomunikace
�	Řízení před soudy a státními orgány, rozhodčí 

řízení
�	Hospodářská soutěž
�	Nemovitosti
�	Veřejné zakázky
�	Pracovní právo
�	Regulatorní záležitosti

Členové týmu Weinhold Legal se rovněž aktiv-
ně podílejí na tvorbě legislativy, a to zejména 

v oblasti obchodního práva a finančních služeb, 
a účastní se i na práci nejvýznamnějších profes-
ních organizací působících v oblasti kapitálového 
trhu. Odborníci naší kanceláře jsou autory četných 
publikací a přednášejí a pravidelně se účastní 
konferencí a profesních školení. 

Významnou předností advokátní kanceláře Wein-
hold Legal je úzká spolupráce se specialisty, 
kteří působí v oblasti daňového a účetního 
poradenství a v oblasti corporate finance. Díky 
tomu jsme schopni řešit složité otázky a podílet 
se na transakcích, které vyžadují nejen komplexní 
právní, daňové, účetní či finanční poradenství, ale 
jsou náročné i z hlediska řízení projektů.

Weinhold Legal je jedinou advokátní kanceláří pů-
sobící v České republice, která disponuje oprávně-
ním seznamovat se s utajovanými skutečnostmi na 
základě bezpečnostní prověrky Národního bezpeč-
nostního úřadu. Tato skutečnost svědčí o našem peč-
livém přístupu k důvěrnosti informací a schopnosti 
realizovat významné projekty ve veřejném sektoru.

Weinhold Legal je certifikována z hlediska plnění 
požadavků ISO 9001 (Systém řízení). Příslušný cer-
tifikát byl vydán jedním z nejrenomovanějších me-
zinárodních certifikačních úřadů Det Norske Veritas. 
Tento certifikát je dalším potvrzením vynikající kva-
lity služeb, které Weinhold Legal poskytuje. Wein-
hold Legal je jednou z mála advokátních kanceláří 
v České republice, které disponují certifikátem ISO.
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Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal 
a ocenění zveřejněných v odborném právním tisku 
a v renomovaných právních evropských i celosvě-
tových průvodcích advokátními kancelářemi:

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global 
Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle 
britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala

�	Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a ak-
vizic pro Českou republiku v rámci výsledků 
Corporate Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roku pro oblast informač-
ních technologií pro Českou republiku v rám-
ci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roku všeobecně (Overall) 
v České republice v rámci výsledků Corporate 
Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a ak-
vizic pro Slovenskou republiku v rámci vý-
sledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

�	Právnickou firmou roku pro oblast práva 
obchodních společností pro Slovenskou re-
publiku v rámci výsledků Corporate Intl. Legal 
Awards 2014.

ACQ Global Awards / Country Awards 
Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle 
britského magazínu ACQ stala Právnickou fir-
mou roku všeobecně (Overall) v České republice 
v rámci výsledků ACQ Global Awards 2013.

Chambers Europe Awards for Excellence
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominová-
na do užšího výběru na ocenění Chambers Europe 
for Excellence 2014 a 2012 pro Českou republiku.

Mergermarket 
Weinhold Legal se již v druhém po sobě jdoucím 
prvním čtvrtletí kalendářního roku zařadila mezi 
Top 10 právnických kanceláří v prestižním žeb-
říčku právních poradců pro globální M&A trans-
akce pro celý region střední a východní Evropy 
(včetně Ruské federace) sestavovaném časopisem 
Mergermarket. V prvním čtvrtletí roku 2013 se 
Weinhold Legal umístila v celém rozsáhlém regio-

nu na sedmém místě (podle počtu uskutečněných 
transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na os-
mém místě (podle hodnoty provedených transak-
cí). Žebříček je sestavován na základě globálních 
M&A transakcí, jejichž hodnota přesahuje 5 mi-
lionů USD; u transakcí, kde převáděný podíl na 
společnosti je méně než 30%, je minimální objem 
transakce 100 milionů USD.

Právnická firma roku (epravo.cz)
V žebříčku organizovaném vydavatelstvím epravo.
cz pod odbornou záštitou České advokátní komory 
byla advokátní kancelář Weinhold Legal 

�	v roce 2013 vybrána mezi Vysoce doporučo-
vanými kancelářemi v kategoriích: právo 
obchodních společností, řešení sporů a ar-
bitráže, veřejné zakázky a pracovní právo; 
a mezi Doporučovanými kancelářemi v ka-
tegoriích: právo hospodářské soutěže, de-
veloperské a nemovitostní projekty, fúze 
a akvizice, restrukturalizace a insolvence, 
bankovnictví a finance, telekomunikace 
a media, duševní vlastnictví, právo infor-
mačních technologií a daňové právo;

Acquisition International Award 
Advokátní kancelář Weinhold Legal získala oceně-
ní Acquisition International Award v kategorii 
Právnická firma roku 2014 pro oblast řešení 
sporů a Nejvíce inovativní právnická firma 
roku 2013 v České republice.

The European Legal 500
Pro oblast řešení sporů se advokátní kancelář 
Weinhold Legal umístila mezi prvními, dále je 
hodnocena jako jedna z předních advokátních 
kanceláří v oblastech bankovnictví, finančnic-
tví a kapitálové trhy, korporátní záležitosti 
a M&A, technologie, média a telekomunikace, 
nemovitosti a výstavba, a daňové záležitosti.

„Advokátní kancelář Weinhold Legal je známá 
svou „týmovou prací“ a „vynikajícími znalostmi“ 
a disponuje významnými referenčními službami po-
skytnutými bankám jako jsou UniCredit a Citibank 
v souvislosti s obchodními úvěry. Kancelář posky-
tuje poradenství také Grandi Stazioni ohledně pro-
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jektového financování a je pověstná svými službami 
pro skupinu Erste Bank v rámci emisí dluhopisů.“

„Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje 
„hodnotu za peníze“, služby zastřešené na part-
nerské úrovni, s Danielem Weinholdem a Marti-
nem Lukášem máte záruku „spolehlivosti, flexibility 
a schopnosti dodržení schváleného rozpočtu“. Tým 
poskytuje poradenství H.I.G. Capital a skupině 
Hahn v souvislosti s nabytím skupiny Anvis, pro-
ducenta součástek pro automobilový průmysl. 
Mezi ostatní klienty patří Behr a Mahle. Ondřej 
Havránek se stal partnerem v roce 2012.“ 

„Advokátní kancelář Weinhold Legal „reaguje 
vždy pohotově s odpovídajícími informacemi a je spo-
lehlivým obchodním partnerem“. V roce 2012 vedl 
Daniel Weinhold úspěšné zastupování Českého 
státu v mezinárodním rozhodčím řízení proti ně-
meckému podnikateli Rupertu Josephu Binderovi 
v hodnotě sporu 4 mld Kč ve věci tvrzeného zma-
ření jeho investice vložené do společnosti CARGO 
TRANSPORT. Týmový vedoucí Milan Polák, On-
dřej Havránek a Zbyšek Kordač jsou dobře hod-
noceni. Mezi další klienty patří Mercedes-Benz 
a UniCredit Bank.“ 

„Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupuje 
irské banky jako jsou Allied Irish Banks plc a In-
vestec Ireland Limited, distributory pro maloob-
chod jako HDS Retail Czech Republic, a klienty ve 
stavebnictví jako jsou Metrostav a Grandi Stazio-
ni. Pav Younis a Ondřej Havránek jsou hlavními 
kontaktními osobami.“ 

„Advokátní kancelář Weinhold Legal „pracuje vý-
borně s dostupnými informacemi a rozumí specifikům 
předmětného podnikání“. V roce 2012 poskytoval 
tým poradenství v České republice v souvislosti 
s přestupky u duševního vlastnictví třetích stran. 
Zabývá se také transakcemi pro poskytovatele in-
ternetu a telekomunikačních služeb. Mezi ostatní 
klienty patří HTC a Česká pošta. Tým vede Martin 
Lukáš.“

„Advokátní kancelář Weinhold Legal se projevu-
je „dokonalostí napříč všemi oblastmi‘, a působí ve 
sporných i nesporných daňových záležitostech pro 
klienty jako UniCredit Bank a Vishay. ‚Technicky 
brilantní‘ Daniel Weinhold poskytoval nedáv-

no poradenství realitní investiční společnosti ve 
sporu o daň z příjmu, poradenství, které vedlo 
k úspěšnému zvrácení rozhodnutí krajského soudu 
ve prospěch klienta.“ 

Chambers Europe/Chambers Global
Doporučena v oblastech korporátního prá-
va/fúzí a akvizic, bankovnictví&financí, ře-
šení sporů, pracovního práva, duševního 
vlastnictví, restrukturalizace, insolvence 
a nemovitostí.

„Oddělení pod vedením dvou společníků je ceně-
no pro svůj klientsky orientovaný přístup a poro-
zumění právnímu i obchodnímu prostředí. Zabývá 
se širokou škálou oblastí, jako jsou akvizice, finan-
cování projektů a nemovitostí. Klíčovými klienty 
jsou Grandi Stazioni projektovým financováním 
od UniCredit. Dalšími klienty, které je třeba zmí-
nit, jsou Allied Irish Banks, Citibank a Provident 
Finance.“

Zdroj říká: „Zdůraznil bych spolehlivost, pozornost 
na detaily a pragmatický přístup.“

„Pavel Jendrulek se těší dobré pověsti jako „tech-
nicky brilantní a zkušený negociátor‘ a je známý 
svým ‚proaktivním a klientsky orientovaným pří-
stupem‘. Byl součástí týmu poskytujícího poraden-
ství UniCredit v rámci projektového financování 
poskytovaného české společnosti činné v energe-
tické oblasti.“ 

Advokátní kancelář Weinhold Legal se může po-
chlubit rozmanitou klientskou základnou, vyzna-
čuje se však především svým silným postavením 
v oblasti nemovitostí a energetiky. Např. v nedáv-
né době poskytovala poradenství společnosti HDS 
Retail při různých akvizicích. Také poskytovala 
poradenství společnosti Aelia při akvizici 15 bez-
celních obchodů na pražském letišti v Ruzyni od 
skupiny Unimex Group. Mezi další významné kli-
enty patří Eurovia, Ford a Auto Kelly. 

Zdroj říká: „Velice dobře informovaní a přesní.“

Společník a vedoucí právník Daniel Weinhold je 
ceněný pro své nasazení a přístup zaměřený na 
řešení. 
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Díky svým kancelářím v České republice a na Slo-
vensku je tato kancelář známá pro svoji schopnost 
bez obtíží zvládat přeshraniční záležitosti. Kole-
gové stejně jako klienti oceňují portfolio význam-
ných klientů včetně společností jako jsou Merce-
des-Benz a UniCredit. Mezi nedávné úspěchy patří 
poradenství přední české stavební společnosti, kdy 
bylo dosaženo dohody ve sporu v hodnotě více než 
100 mil. Kč. 

Zdroj říká: „Odpovědnost, spolehlivost a vynikající 
komunikace se svými klienty to jsou hlavní devizy 
společnosti.“

Milan Polák řídí oddělení a je znám svou ‚vysokou 
efektivností‘ a je talentovaný litigační advokát. 

Tato kancelář má specializovaný pracovně práv-
ní tým a má pověst zvládat složité případy. Praxe 
vychází z dobře zavedeného oddělení restruktura-
lizací a insolvencí stejně jako ze silného oddělení 
sporů. Poskytuje poradenství působivému sezna-
mu nadnárodních blue-chip společností a velkým 
lokálním společnostem napříč širokým spektrem 
průmyslových odvětví, včetně telekomunikací 
a finančních služeb. Nejdůležitější poradenství 
zahrnuje pokračující služby pro Lekkerland a Ko-
merční banku v řadě zaměstnaneckých sporů. 
Dalšími nedávnými klienty jsou Stanley Black & 
Decker a Fromageries Bel. 

Zdroj říká: „Spolehliví, zaměření na lhůty a flexibil-
ní. Je to jedna z nejpřednějších firem na českém trhu. 
Když něco potřebujeme urgentně, máme odpověď bě-
hem několika málo hodin.“

Milan Polák zastřešuje pracovně právní oddělení 
a věnuje se sporům a arbitrážím. Také se speciali-
zuje na právo obchodních společností. 

Tato kancelář má klíčové zaměření na realitní 
poradenství se zakázkami od významných zahra-
ničních, jakož i domácích klientů. Je pravidelně 
poptávána developery, bankami a investory. Ne-
dávným významným počinem bylo poradenství 
Grandi Stazioni v rámci projektu revitalizace vla-
kového nádraží v hodnotě 25 mil. EUR. Tým dále 
asistoval společnosti ProLogis při řadě likvidací 
nemovitostí a rozvoji logistických parků. Mezi dal-

ší významné klienty patří Bank of Scotland (Ire-
land) a Pernod Ricard. 

Zdroj říká: „Tato společnost je zkušená v nemovitos-
tech a odvedla skutečně dobrou práci. Má hlubokou 
znalost místního prostředí.“ „Je velice pozorná, rychlá 
a zbytečně nekomplikuje věci, takže víte, na čem jste.“

Tento respektovaný tým poskytuje často poraden-
ství zahraničním klientům v rámci insolvenčního 
řízení v České republice a nedávno zastupoval Ori-
ent Power Company, Sapphire Electric Company 
a Albario Engineering v souvislosti s vymáháním 
pohledávek vůči PA Export, českému subdodava-
teli. Mezi další významné klienty patří FOJI Capi-
tal, Bosch a Ernst & Young. 

Zdroj říká: „Rozumí potřebám klienta.“

Hlavní kontaktní osobou pro restrukturalizace 
a insolvence je Thilo Hoffmann, německý kvalifi-
kovaný právník, který zastupuje řadu německých 
a rakouských klientů.

Martin Lukáš je klienty ceněný pro své hlubo-
ké znalosti telekomunikační a mediální oblasti. 
Nedávno poskytoval poradenství při řadě smluv 
v souvislosti s duševním vlastnictvím v České 
republice. 

Díky svým kancelářím v Praze a v Bratislavě zvlá-
dá tento spolehlivý tým širokou škálu různých kor-
porátních záležitostí. Důležitými klienty jsou Enel 
Ingegneria e Innovazione, Baumatic a My Energy. 
Navzdory nedávným personálním změnám tým 
pokračuje poradenstvím při významných korpo-
rátních restrukturalizacích, akvizicích a nekalé 
soutěži. 

Toto neoddělení se třemi právníky specialisova-
nými na pracovní právo poskytuje poradenství 
ve věcech penzijního plánování a odměňovacích 
schémat stejně jako věcech dočasného přidělování 
zaměstnanců nebo sporů. Mezi nedávné významné 
poradenství této skupiny patří poradenství nového 
klienta Panasonic/Sanyo při řadě pracovněpráv-
ních otázek včetně přípravy vnitřních předpisů tý-
kajícího se bonusového systému a pracovních časů 
zaměstnanců na Slovensku. Mezi další klíčové kli-
enty patří Citibank, Heineken a Lidl. 
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V komentářích je vedoucí pobočky Tomáš Čer-
mák popisován jako ‚český právník disponující 
hlubokou znalostí slovenského právního řádu – jeho 
charakteristickým rysem je praktičnost‘. Je odborní-
kem na poradenství v oblasti distribučních smluv 
a předinvestičních prověrek na slovenském a čes-
kém trhu. 

Tento tým má za sebou náročný rok, nedávno asi-
stoval Irish Bank Resolution Corporation při refi-
nancování řady developerských projektů v hod-
notě 40 mil. EUR. Také poskytoval poradenství 
společnosti Klauke při expanzi jejích výrobních 
zařízení na Slovensku. Kancelář v České republice 
dává nabízeným službám další rozměr. 

Zdroj říká: „Jejich práce byla rychlá a efektivní – 
najali bychom je znovu.“

Německé oddělení advokátní kanceláře Weinhold 
Legal vede německý kvalifikovaný právník Thilo 
Hoffman, který dělí svůj čas mezi pražskou a bra-
tislavskou kancelář. Mezi klienty patří přední me-
zinárodní společnosti na Slovensku z Německa, 
Rakouska a Švýcarska. Mezi jeho blue-chip klienty 
patří Siemens, Bosch a Allianz. 

Rozdělením času mezi Prahu a Bratislavu řídí Da-
niel Weinhold skupinu fúzí a akvizic v Bratislavě. 
Řeší záležitosti velkých a významných společností 
jako jsou Goldman Sachs, Mitsui a Ministerstvo 
obrany.

IFLR 1000
Weinhold Legal je doporučena v oblasti ban-
kovnictví a projektového financování, kapitá-
lových trhů, fúzí a akvizic, restrukturalizace 
a insolvence. 

Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila ve 
třetím pořadí v bankovnictví a projektovém finan-
cování. Vedena Danielem Weinholdem poskytuje 
kancelář poradenství finančním institucím i úvěro-
vaným ve věcech financování akvizic, projek-
tového financování, financování majetku a nemo-
vitostí. Má působivou klientelu, která zahrnuje 
mj. Českou spořitelnu, UniCredit Bank, Citibank 
a Komerční banku.

Advokátní kancelář Weinhold Legal a její oddělení 
kapitálových trhů vedené Danielem Weinholdem 
pokračuje v prohlubování odborných znalostí ka-
pitálového trhu. Dosáhlo třetího pořadí a pokraču-
je v prohlubování zkušeností, což dokazuje pora-
denství České spořitelně v oblasti emisí dluhopisů 
a prostřednictvím společnosti Simpson Thacher 
& Bartlett poradenství klientovi v otázkách spo-
jených s nabídkou podílu v private equity a hedge 
fondech v České republice. 

Advokátní kancelář Weinhold Legal se v oblasti re-
strukturalizací a insolvencí drží ve třetím pořadí. 
Skupina vedená Thilo Hoffmannem pokračuje 
v budování svých odborných znalostí a poskytova-
la poradenství klientům jako jsou Robert Bosch, 
XXXLutz, Schiesser, Ernst & Young a Mafra. 

Advokátní kancelář Weinhold Legal upevnila 
v oblasti bankovnictví a finančnictví svoji pozi-
ci ve třetím pořadí. Jedním z hlavních klientů je 
Komerční banka (Societe Generale Group) a na 
Slovensku kancelář poskytuje bance poradenst-
ví ve všech právních aspektech jejího podnikání, 
které zahrnuje přípravu smluvní dokumentace, 
poradenství v regulatorních záležitostech, za-
vádění nových produktů, private placements 
a akvizice a projektové financování. Kancelář je 
dobře známá svým poradenstvím v oblasti soud-
ních sporů, nicméně na Slovensku je kompetentní 
poskytovat poradenství i v oblasti bankovnictví, 
financí, kapitálových trhů a korporátních a ob-
chodních záležitostí. 

„U advokátní kanceláře Weinhold Legal výslovně 
oceňuji její dostupnost, vstřícnost a pochopení toho, 
čím se zabýváme. Je schopna poskytnout praktické 
řešení“ říká jeden z klientů.

European Legal Experts
Weinhold Legal je doporučena v oblastech 
bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, 
fúzí a akvizic, zastupování v soudním a roz-
hodčím řízení, nemovitostí a duševního vlast-
nictví, IT a telekomunikací. Partneři Daniel 
Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann, Mi-
lan Polák a Martin Lukáš, a seniorní advokáti 
Věra Tovey a Dušan Kmoch jsou doporučeni 
v oblastech bankovnictví a finančnictví (DW, 
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PY, VT), korporátního práva, fúzí a akvizic 
(DW, PY, TH, DK), pro zastupování v soudním 
a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí 
(PY), duševního vlastnictví, IT a telekomuni-
kací (ML). Pro Slovensko jsou partner Daniel 
Weinhold a advokát Tomáš Čermák doporuče-
ni v oblasti korporátního a finančního práva.

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, 
který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti 
říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profe-
sionální a znají mezinárodní legislativu.“ 

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slo-
vensku, má významnou bankovní klientelu.“ 

The International Who’s Who of Business 
Lawyers

Daniel Weinhold:
�	The International Who’s Who of Banking Law-

yers 2012, 2013 a 2014;
�	The International Who’s Who of Merger & Ac-

quisition Lawyers 2010, 2011, 2013 a 2014;
�	The International Who’s Who of Private Funds 

Lawyers 2010;
�	The International Who’s Who of Project Finance 

Lawyers 2012.

Daniel Weinhold a Milan Polák:
�	The International Who’s Who of Commercial 

Litigators 2012, 2013, 2014. �

 

Weinhold Legal, v.o.s.  
advokátní kancelář 
Florentinum

Na Florenci 15

110 00  Praha 1

Tel.: +420 225 385 333

Fax: +420 225 385 444

e-mail: wl@weinholdlegal.com

URL: www.weinholdlegal.com
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White & Case (Europe) LLP, 
organizační složka  

White & Case v České republice
White & Case poskytuje komplexní právní a daňo-
vé poradenství v České republice již od r. 1991. 
S více než 50 právníky a daňovými poradci patří 
mezi největší globální advokátní kanceláře půso-
bící v České republice. 

Pražská kancelář White & Case poskytuje právní 
a daňové poradenství řadě významných domácích 
a mezinárodních korporací se zájmy v ČR. Našim 
klientům nabízíme plnou podporu při řešení všech 
otázek spojených s jejich podnikáním a/nebo in-
vestováním v ČR nebo v zahraničí. Specializujeme 
se na korporátní a obchodní právo, fúze a akvizi-
ce, private equity, komplexní bankovní a finanční 
transakce včetně restrukturalizací a insolvencí, 
dále na dluhové a majetkové cenné papíry, nemo-
vitosti, soudní spory, arbitráže, hospodářskou sou-
těž, ochranu duševního vlastnictví, oblast infor-
mačních technologií a na daňové a trestní právo. 

Podrobnější popis naší praxe a vybrané reference 
za posledních 12 měsíců naleznete v částech 2 a 3. 

White & Case ve střední 
a východní Evropě

White & Case působí ve střední a východní Evropě 
od r. 1990. Poskytuje komplexní podporu v trans-
akcích a sporech napříč všemi důležitými odvět-
vími a právní asistenci při řešení běžných otázek 

spojených s podnikáním v tomto regionu. V sou-
časné době se naše kanceláře nacházejí v Praze, 
Bratislavě, Budapešti, Moskvě, Varšavě, Istanbulu, 
Ankaře, Almaty a Astaně, díky čemuž jsme jednou 
z nejvýznamnějších a největších mezinárodních 
právních firem působících ve střední a východní 
Evropě. Naši právníci poskytují klientům poraden-
ství v širokém spektru činností a odvětví, např. při 
fúzích a akvizicích, na bankovních a kapitálových 
trzích, v rámci developerské přípravy a financo-
vání projektů, v daňové problematice a při řešení 
sporů spojených s největšími a finančně nejob-
jemnějšími transakcemi realizovanými v tomto 
regionu. 

Jak je patrné z níže uvedeného přehledu transakcí, 
náš pražský tým je vyhledávaným poradcem v nej-
aktivnějších odvětvích ve střední a východní Evro-
pě (bankovnictví, energetika, plynárenství, ropný 
průmysl, telekomunikace, infrastruktura a retail). 

Silné stránky pražské kanceláře 
White & Case 

Pražská kancelář White & Case je uznávána napříč 
všemi prestižními profesními publikacemi, včet-
ně Chambers and Partners, The Legal 500 a IFLR 
1000, a drží se na nejvyšších příčkách hodnocení 
ve všech významných oblastech práva. Během po-
sledních dvanácti měsíců jsme získali následující 
ocenění:
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�	„Mezinárodní právní firma roku“ v České 
republice (The Chambers Europe Awards for 
Excellence, 2014).

�	„Právní firma roku“ v České republice (The 
International Financial Law Review (IFLR) An-
nual European Awards, 2014).

�	Jediná právní firma v České republice, kterou 
publikace Legal 500 i IFLR 1000 ohodnotily jako 
„Tier 1“ ve všech oblastech práva (2014).

�	Největší počet ohodnocení v kategorii „Band 
1“ ve sledovaných oblastech práva a záro-
veň největší počet individuálních hodnocení 
ze všech právních firem v České republice dle 
Chambers Europe a Chambers Global (2014).

White & Case je jednou z největších advokátních 
kanceláří v České republice – více než 50 právní-
ků a daňových poradců, z nichž je 14 partnerů a 7 
na pozici „counsel“. Právníci v našem týmu jsou 
oprávněni k provozování praxe podle českého, 
anglického, slovenského práva a práva státu New 
York.

Díky naší kvalifikaci dle českého, anglického 
a amerického práva jsme schopni nabídnout kom-
plexní poradenství s mezinárodním přesahem.

Náš tým právníků byl za posledních 12 měsíců 
zapojen do transakcí ve více než 25 zemích. V re-
gionu střední a východní Evropy se jednalo o pres-
tižní mandáty v následujících státech – Německo, 
Bulharsko, Slovinsko, Srbsko, Rusko, Ukrajina, 
Ázerbajdžán, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Tu-
recko. Podle hodnocení Mergermarket za první 
pololetí roku 2014 byla White & Case vedoucím 
právním poradcem podle počtu transakcí reali-
zovaných v oblasti fúzí a akvizic ve střední a vý-
chodní Evropě.

Naše praxe pro oblast fúzí a akvizic byla během 
posledních dvanácti měsíců nejaktivnější na čes-
kém trhu. Podle hodnocení Mergermarket byla 
White & Case za uplynulých dvanáct měsíců na 
prvním místě v oblasti fúzí a akvizic v ČR po-
dle počtu transakcí. Za uplynulý rok jsme reali-
zovali M&A transakce v největším rozsahu.

White & Case má největší a nejzkušenější tým 
odborníků na bankovní financování v ČR, který 
za posledních dvanáct měsíců dokončil více než 

120 transakcí v oblasti financování. Jak je uvá-
děno níže, stáli jsme v čele největšího financová-
ní, které kdy bylo v ČR realizováno. Jsme jedinou 
právní firmou v Praze nabízející odborné znalosti 
českého, anglického a amerického práva při všech 
typech financování, včetně seniorního, mezanino-
vého a „high yield“ financování.

Vybrané transakce  
za posledních 12 měsíců

Období posledních dvanácti měsíců pro nás bylo 
díky naší silné pozici v České republice velice 
úspěšné, jak je patrné z níže uvedených význam-
ných mandátů v hodnotě několika miliard dolarů. 
Těchto výsledků jsme dosáhli i přesto, že podmín-
ky na trhu patří mezi nejnáročnější za poslední 
desetiletí. Věříme, že deset níže uvedených bodů 
nejlépe vystihuje, v čem tkví naše síla při poskyto-
vání právních služeb v České republice. 

Právní tým složený z odborníků na různé oblasti 
práva v čele s našimi právníky se specializací na 
oblast bankovnictví zastupoval Societe Generale 
jakožto pověřeného vedoucího aranžéra a koor-
dinátora a Citibank Europe plc, Credit Agricole 
Corporate a Investment Bank, Československou 
obchodní banku, a.s., Deutsche Bank AG, London 
Branch, ING Bank N.V., The Royal Bank of Scot-
land plc a UniCredit Bank Austria AG jakožto 
další pověřené vedoucí aranžéry v souvislosti s fi-
nancováním (v celkové výši 2,88 mld. EUR) 
akvizice společnosti Telefonica Czech Repub-
lic, předního telekomunikačního operátora v Čes-
ké republice a na Slovensku provozujícího mobilní 
a pevné linky včetně IPTV technologie, ze strany 
PPF Group. V mnoha ohledech se jedná o první 
transakci svého druhu realizovanou v České re-
publice. Transakce představuje:

�	první akvizici v České republice týkající se cílo-
vé společnosti, jejíž akcie jsou značně rozptýle-
ny a aktivně se s nimi obchoduje;

�	největší případ financování v České republice 
a třetí největší akvizici ve střední a východní 
Evropě v roce 2013; a

�	první významnou transakci dokončenou na po-
zadí zásadních změn českého právního řádu, 
kdy před dokončením povinné nabídky převzetí 
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vstoupil v platnost zcela nový občanský zákoník 
a nový zákon o obchodních korporacích.

Právní týmy White & Case se specializací na fúze 
a akvizice, financování, telekomunikace, média 
a technologie a právo duševního vlastnictví spolu 
s daňovým týmem poskytovaly poradenství Avast 
Software, jedné z nejvýznamnějších světových 
společností působících na trhu antivirového soft-
waru, a konsorciu prodávajícího akcionáře ohled-
ně prodeje významného menšinového podí-
lu do vlastnictví CVC Capital Partners, jedné 
z předních světových investičních a poradenských 
firem zaměřených na oblast private equity. Úspěš-
ná realizace této transakce zahrnovala poradenství 
ohledně nového financování americkým investo-
rem pro účely akvizice podílu ve společnosti Avast 
společností CVC, přičemž hodnota zmíněného pod-
niku se sídlem v Praze byla vyčíslena na cca 1 mld. 
USD. Náš tým rovněž poskytoval komplexní daňo-
vé poradenství v souvislosti s daňovými aspekty 
dle českého, amerického a nizozemského práva, 
včetně strukturování transakce, zaměstnaneckých 
výhod ve formě akcií, začlenění transakční struk-
tury do transakčních dokumentů a asistence při 
jednáních. Podpora úspěšného završení transakce 
dále zahrnovala i rozsáhlou právní prověrku v ob-
lasti duševního vlastnictví. 

White & Case poskytovala poradenství konsor-
ciu jedenácti bank v čele s bankou UniCredit 
v souvislosti s financováním ve výši 1 mld. 
EUR určeným společnosti EP Energy, dceřiné 
společnosti Energetického a průmyslového 
holdingu a největší české energetické skupině 
v rámci soukromého sektoru působící v České re-
publice, na Slovensku, v Německu a Polsku. Jed-
ná se o historicky největší bankovní financování 
poskytnuté české společnosti v rámci jedné tran-
sakce v České republice. Šlo zdaleka o nejsložitě-
jší transakci s mezinárodním přesahem aranžova-
nou českou bankou na českém trhu. Poradenství 
se týkalo komplexního souboru zajištění v rám-
ci několika jurisdikcí, včetně dokumentace dle 
českého, německého, nizozemského, kyperského 
a slovenského práva zajišťující pohledávky věřitelů 
z bankovního financování i z titulu dluhopisů.

White & Case zastupovala skupinu Falcon, konsor-
cium investorů ovládané ze 75 % fondy spravo-

vanými a servisovanými společností Mid Europa 
Partners, přední investiční společností působící ve 
střední a východní Evropě a Turecku, v souvislos-
ti s prodejem celého jejího podílu v TMobile 
Czech Republic a.s. do vlastnictví Deutsche 
Telekom AG za 828 mil. EUR. Uzavření trans-
akce představuje dovršení naší více než tříleté 
práce ve střední a východní Evropě pro skupinu 
Falcon, včetně prodeje Českých Radiokomunikací 
do vlastnictví skupiny Macquarie za 574 mil. EUR 
v roce 2011 a účelové rekapitalizace skupiny Fal-
con ve výši 365 mil. EUR v roce 2012. 

Právní týmy White & Case zaměřené na restruktu-
ralizace, financování, fúze a akvizice a kapitálové 
trhy zastupovaly New World Resources Plc při pro-
deji OKK Koksovny, a.s. (100% dceřiné společnosti 
NWR NV) („OKK“) do vlastnictví skupiny META-
LIMEX za 95 mil. EUR. OKK tvoří v rámci skupiny 
NWR samostatný obchodní segment s vlastním ve-
dením a zaměstnanci. Provozuje koksovnu v kom-
plexu Svoboda s kapacitou cca 850 tis. tun ročně. 

White & Case rovněž v současnosti poskytuje kli-
entovi poradenství ohledně restrukturalizace 
společností ve skupině New World Resources 
na základě restrukturalizačního plánu dle anglic-
kého práva (tzv. scheme of arrangement). Klien-
tovi, který je vlastníkem uhelných dolů a jedním 
z největších zaměstnavatelů v České republice, 
White and Case napomáhá projít obdobím in-
tenzivních konkurenčních tlaků v sektoru těžby 
uhlí. Řízením restrukturalizačního procesu s ce-
lou řadou zainteresovaných stran z řad finančních 
i nefinančních institucí napomáháme klientovi ke 
zvýšení hodnoty jeho podniku a k využití zdrojů 
k obratu v provozní činnosti. Složitost struktury 
navrhované transakce je dána skutečností, že kli-
ent je kótován na burzách cenných papírů v Lon-
dýně, Praze a Varšavě a transakce tak podléhá 
pravidlům kapitálových trhů v rámci jednotlivých 
jurisdikcí a povolení ze strany příslušných regu-
lačních úřadů. Celý proces restrukturalizace bude 
zakončen počátkem října úpisem 5 miliard nových 
akcií, ze kterých NWR získá 118 milionů eur. Spo-
lu s dalšími zdroji kapitálu od některých věřitelů 
získá NWR na konci procesu 185 milionů eur.

White & Case zastupovala PointPark Properties, 
jednu z vedoucích mezinárodních společností 

W
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zaměřených na developerské projekty a správu 
aktiv v segmentu moderních logistických parků 
v Evropě, v rámci akvizice celého portfolia lo-
gistických parků od VGP, developerské společ-
nosti zaměřující se na průmyslové parky. Jedná se 
o hodnotově jednu z největších samostatných logi-
stických transakcí realizovaných v Evropě za pos-
ledních deset let a největší přímou koupi nemo-
vitostí v historii České republiky. Naše služby 
v rámci tohoto mandátu zahrnují právní prověrku 
portfolia, strukturování transakce, přípravu trans-
akční dokumentace a komplexních otázek v oblas-
ti financování a ochrany hospodářské soutěže.

Tým právníků pražské kanceláře zastupoval VTB 
Capital plc a Corporate Commercial Bank AD 
ve všech fázích restrukturalizace dluhu ve 
výši 766 mil. EUR, rekapitalizace a akvizice 
Bulgarian Telecommunications Company AD 
a vybraných přidružených společností. Jedná se 
o první aplikaci restrukturalizačních opatření dle 
anglického modelu v regionu střední a východ-
ní Evropy. Tato transakce představuje zdaleka 
nejvýznamnější a nejsložitější finanční restruk-
turalizaci se zahraničním přesahem realizovanou 
ve střední a východní Evropě. Transakce rovněž 
zahrnovala vymáhání finančního zajištění v Bul-
harsku, které bylo realizováno vůbec poprvé. 

Kromě poradenství společnosti ČEZ v řadě do-
mácích právních otázek poskytuje White & Case 
tomuto klientovi poradenské služby v souvislosti 
s jeho činností v Bulharsku, konkrétně poradenství 
v rámci výstavby zařízení na spalování bio-
masy o výkonu 4,4 MW. Naše služby zahrnovaly 
koncipování a sjednávání související EPC smlouvy, 
asistenci ve výběrovém řízení na EPC dodavatele 
v souvislosti s modernizací tří bloků elektrárny ve 
Varně o výkonu 1260 MW a poradenství v oblasti 
regulace energetiky ve věci výkladu a implemen-
tace práva EU.

Právní týmy White & Case zaměřené na fúze 
a akvizice, nemovitostní právo, restrukturalizace 
a řešení sporů poskytovaly poradenství Prologis, 
přednímu mezinárodnímu vlastníkovi, provozo-
vateli a developerovi průmyslových nemovitostí, 
ohledně jeho projektů v České republice. Pora-
denství se týkalo akvizice skladového portfolia 
v České republice, na Slovensku a v Polsku od 

fondů spravovaných společností Heitmann. Náš 
tým rovněž zastupuje společnost Prologis v řadě 
vzájemně souvisejících sporů ohledně nemovitostí. 
V rámci našeho mandátu jsme klienta zastupovali 
a úspěšně obhajovali před vrchním soudem ve věci 
vlastnictví rozsáhlých průmyslových pozemků ur-
čených k výstavbě logistického parku, přičemž na 
tyto pozemky vznesl nárok insolvenční správce 
společnosti v úpadku.

Právní týmy White & Case se specializací na fúze 
a akvizice, daňové právo, soutěžní právo a finance 
nadále pokračují v zastupování dvou investičních 
fondů spravovaných ze strany ARX Equity Part-
ners v právních otázkách, včetně poradenství při 
prodeji jejich celého podílu ve skupině Lex-
um, významném poskytovateli služeb v oblasti 
oční chirurgie a oftalmologie v České republice 
a Polsku, do vlastnictví skupiny Optegra, specia-
lizovaného poskytovatele oftalmologických služeb 
působícího ve Velké Británii a na vybraných světo-
vých trzích. V rámci transakce šlo o urychlení pro-
cesu akvizice skupiny Lexum sjednané mezi pro-
dávajícími a skupinou Optegra v prosinci 2012. 
Transakce vyžadovala významné zapojení našeho 
daňového týmu v souvislosti s jejím komplexním 
strukturováním z hlediska prodávajícího, včetně 
řešení daňových otázek dle českého a lucembur-
ského práva. �

 

White & Case (Europe) LLP, 
organizační složka
Na Příkopě 854/14  

110 00  Praha 1 

Tel.: +420 255 771 111

Fax: +420 255 771 122 

e-mail: info@prague.whitecase.com

URL: www.whitecase.com 
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WOLF THEISS Rechtsanwälte 
GmbH & CO KG, organizační složka

A dvokátní kancelář Wolf Theiss se řadí k před-
ním právním kancelářím v regionu střední 

a jihovýchodní Evropy s pobočkami v Albánii, 
Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, 
Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumun-
sku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku a Ukrajině. Více 
než tři sta čtyřicet právníků Wolf Theiss posky-
tuje poradenství při přípravě a realizaci projektů 
a obchodních transakcí klientům v těchto i jiných 
zemích střední a jihovýchodní Evropy včetně Ko-
sova, Makedonie, Moldávie, Černé Hory či Turec-
ka. Od roku 1957, kdy byla společnost Wolf Theiss 
založena, se jí podařilo získat rozsáhlou meziná-
rodní klientelu a vytvořit síť kontaktů s lokálními 
advokáty i dalšími poradci napříč celou Evropou.

Wolf Theiss působí v České republice již od roku 
1998 a dnes patří mezi přední mezinárodní práv-
nické kanceláře v zemi. V letech 2007 a 2010 jí 
byl odborným měsíčníkem International Financial 
Law Review udělen titul Nejlepší právnická firma 
roku v České republice. Díky kombinaci znalostí 
českého, rakouského i amerického práva dokáží 
naši právníci řešit stále širokou škálu problémů 
z nových perspektiv. Náš tým advokátů je schopen 
poskytnout klientům nejen komplexní právní po-
radenství při jednotlivých transakcích, ale zajistit 
jim i dlouhodobou podporu při jejich každodenní 
podnikatelské činnosti. 

Našim klientům nabízíme hluboké znalosti a od-
bornou způsobilost v následujících oblastech:

�	Korporátní právo
�	Fúze & akvizice
�	Bankovnictví, finance & kapitálové trhy
�	Energetika & Infrastruktura
�	Nemovitosti
�	Pracovní právo
�	Řešení sporů
�	Ochrana hospodářské soutěže
�	Právo duševního vlastnictví a informační 

technologie
�	Telekomunikace, media a technologie
�	Regulovaná odvětví & veřejné zakázky

Poskytujeme poradenství zahraničním a tuzem-
ským společnostem, místním i mezinárodním fi-
nančním institucím při významných akvizicích, 
joint ventures, financování a restrukturalizacích.

Vybrané reference
�	Poradenství EP Industries ve věci akvizice a fi-

nancování části skupiny AVE, podnikající v ob-
lasti odpadního hospodářství (zejména v České 
republice, Maďarsku, na Slovensku a Ukrajině). 
Naše poradenství zahrnovalo due diligence, vy-
jednávání SPA a financování akvizice. 

�	Poradenství KKCG Group/MND Group N.V. 
ohledně možné akvizice českého provozovatele 
přepravní soustavy. Jednalo se o nejrozsáhlejší 
M&A transakci v ČR za rok 2013 v hodnotě pře-
vyšující 1,5 miliardy eur. Poskytli jsme poraden-
ství v celé řadě právních otázek, včetně právní 

W
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due diligence, energetické regulace a financová-
ní akvizice.

�	Poradenství UniCredit ve věci různých regula-
torních aspektů, včetně získání souhlasu České 
národní banky s fúzí a oznámení o záměru po-
skytovat služby prostřednictvím nově vznik-
lé pobočky nástupnické banky na Slovensku 
v rámci systému jednotné bankovní licence.

�	Poradenství Erste Group Immorent ČR s.r.o. 
ohledně financování a dokumentace projektu 
a pokračujícího rozvoje největšího soukromé-
ho zdravotnického projektu v České republice 
v hodnotě převyšující 100 milionů eur.

�	Poradenství Raiffeisen – Leasing Real Estate, 
s.r.o. ohledně financování prestižního projektu 
výstavby Rakouského gymnázia v Praze sponzo-
rované rakouskou vládou.

�	Poradenství Mezzanine Management Finanz- 
und Unternehmensberatungs GmbH ve věci 
financování společnosti BioVendor – Laborator-
ní Medicína a.s.

�	Poradenství Erste Group Bank AG v oblasti 
financování v souvislosti s prodejem pražského 
hotelu Augustine.

�	Poradenství útvaru arbitráže elektřiny a komo-
dit společnosti ČEZ ohledně přípravy, revize 
a vyjednávání transakcí v oblasti derivátů.

�	Poradenství ČSOB ve věci financování akvizice 
a dalšího rozvoje lokální distribuční soustavy, 
včetně přípravy a sjednání financování i zajišťo-
vací dokumentace, provedení due diligence ak-
tiv distribuční soustavy a poradenství ohledně 
energetické regulace.

�	Poradenství KKCG Group ohledně projektu no-
vého podzemního zásobníku plynu „Dambořice“ 
na jižní Moravě a společného podniku s firmou 
Gazprom. 

�	Poradenství ČEZ, a.s. v souvislosti s dlouhodo-
bými smlouvami dle standardu EFET a smlouva-
mi uzavřenými na základě flexibilních mecha-
nismů Kjótského protokolu. 

�	Poradenství Parker Green Czech Republic 
s.r.o. ohledně prodeje budovy v centru Prahy 
(Vinohrady). 

�	Poradenství VIG Fund uzavřený investiční fond, 
a.s. týkající se zajištěného financování akvizice 
objektu v Praze.

�	Poradenství české pobočce společnosti Knorr-
Bremse SfS v ostře sledovaném sporu s největ-

ším výrobcem tramvají a tramvajových kompo-
nentů v České republice. 

�	Poradenství společnosti UBER, mezinárodní soft-
warové technologické společnosti, ohledně regu-
lace poskytování služeb taxi v České republice. �

WOLF THEISS Rechtsanwälte 
GmbH & CO KG, organizační složka
Pobřežní 394/12

186 00  Praha 8 

Tel.: +420 234 765 111

Fax: +420 234 765 110

e-mail: praha@wolftheiss.com

URL: www.wolftheiss.com
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ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o. 

KDO JSME
Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ vznikla v roce 1991. 
Od roku 2008 působí ve formě právnické osoby. 

Nabízíme specializované služby v oblasti Insolven-
cí a restrukturalizací, litigací a M&A transakcí. 

Využíváme zkušeností a potenciálu advokátů a in-
solvenčních správců v korporacích:

�	ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
�	AS ZIZLAVSKY v.o.s., insolvenční správci
�	Institut insolvence v.o.s.

Známe reálnou praxi českých soudů. Spolupracu-
jeme s ekonomickými a daňovými poradci, zna-
leckými ústavy, interim manažery a odborníky 
v oblasti turn-around managementu. Jsme nezá-
vislá česká kancelář se sídlem v Praze a celostátní 
pobočkovou sítí v obvodech krajských soudů.

Pracovali jsme na nejvýznamějších případech 
soudních reorganizací podniků v České republice. 
Máme unikátní know-how pro akvizice „distre-
ssed“ aktiv. Získali jsme praktické zkušenosti se 
specifickými M&A transakcemi, včetně přenese-
ných reorganizací, kde investor nabývá od původ-
ního vlastníka cílovou korporaci nebo její podnik 
po očištění od starých dluhů.

NĚKTERÉ NAŠE REFERENCE
Velké korporace
�	PILSEN STEEL 

soudní reorganizace metalurgicko-strojírenské-
ho podniku

�	PA EXPORT 
právní zastoupení banky při úspěšném uplatně-
ní miliardových pohledávek

�	ECM CHINA 
koncernové insolvenční řízení s winding-up 
procedurou v Hong Kongu

�	BESTSPORT 
výkon funkce odděleného insolvenčního správ-
ce se zvláštním povolením

�	SAZKA 
expertíza a soudní přezkum koncernových 
vztahů SAZKA a BESTSPORT

�	ČKD KH 
výkon funkce odděleného insolvenčního správ-
ce se zvláštním povolením

�	BALLI STEEL 
řešení miliardových pohledávek cestou insol-
venční administrace v Londýně

�	PLYNOSTAV 
soudní reorganizace plynárenského podniku

�	MILTRA B  
soudní reorganizace mlékárenského podniku
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Střední a malé podniky (SME)
�	JOB AIR Technic 

právní zastoupení banky jako věřitele při řešení 
stamilionových pohledávek syndikátu bank 
v insolvenčním řízení

�	SAMETEX 
soudní restrukturalizace textilního podniku – 
unikátní koncept reorganizace s plným uspoko-
jením všech věřitelů

�	NEMOCNICE KH 
insolvenční řízení s úspěšným uplatněním náro-
ků vůči osobám odpovědným za vyvedení aktiv 
dlužníka (statutární orgán, ovládající osoba)

�	SUGAL 
zpeněžení zemědělského podniku v konkursu 
pod kontrolou věřitelů

�	SME reorganizace 
mnoho reorganizací středních a malých podni-
ků podle nové právní úpravy

�	MODŘANY POWER 
právní zastoupení – úspěšné zamítnutí šikanóz-
ního insolvenčního návrhu

Retailové pohledávky
Hypotéky
komplexní řešení hypotéčních pohledávek ban-
ky za využití vlastní pobočkové sítě v obvodech 
všech insolvenčních soudů na celém území České 
republiky.

Náš tržní podíl
Náš tržní podíl na všech aktuálních soudních re-
organizacích v České republice činí 33% (2015).

PRŮVODCE NAŠÍ NABÍDKOU
Reorganizace
Náš tým pracuje na nejvýznamnějších případech 
reorganizací v České republice. Získali jsme uni-
kátní know-how. Přinášíme svým klientům ověře-
ná řešení. Pracujeme pro korporace, společníky, 
banky, věřitele a strategické a finanční investo-
ry. Poskytujeme služby insolvenčních správců se 
zvláštním povolením, které zákon vyžaduje pro 
všechny typy reorganizací.

Transakce
Víme, jak získat profit ze zadlužených podniků. 
Krize je příležitost ke změně. Korporace vznika-
jí a zanikají, ale jejich aktiva zůstávají. Výhodná 
koupě cizích hodnot je rychlejší než jejich budová-
ní. Pomáháme společníkům optimalizovat odcho-
dy ze společností. Zajišťujeme investorům výhodné 
M&A transakce a investice do „distressed“ aktiv. 
Zvyšujeme míru uspokojení pohledávek věřitelů.

Zastupování
Dvacet let se zaměřujeme na zastupování kor-
porací, bank a věřitelů v insolvenčních řízeních 
a soudních sporech. Jako specialisté navazujeme 
na práci interních právníků a šířeji orientovaných 
advokátních kanceláří. Známe reálnou praxi čes-
kých soudů. Využíváme ve prospěch svých klientů 
praktické zkušenosti z mnoha set případů, které 
jsme řešili jako advokáti a insolvenční správci.

Služby správců
Máme bezpečnostní prověrky a zvláštní povolení 
k řešení úpadku korporací a finančních institucí. 
Poskytujeme služby insolvenčních správců v kon-
kursech i reorganizacích. Zajišťujeme systémová 
řešení balíků retailových pohledávek v oddluže-
ních. Využíváme efektivní postupy založené na 
zkušenostech ze stovek řešených případů.

Expertízy, testy insolvence
Insolvence a restrukturalizace korporací s centrem 
hlavních zájmů v České republice (COMI) podlé-
há českému právu. Náš přínos spočívá v důkladné 
znalosti českého justičního prostředí. Pomáháme 
přijímat praktická a kvalifikovaná rozhodnutí. 
Sledujeme váš ekonomický zájem i ochranu před 
lokálními manažerskými riziky. �
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ŽIŽLAVSKÝ,  
advokátní kancelář s.r.o.
Široká 36/5 

110 00  Praha 1

Tel.: +420 224 947 055 

e-mail: ak@zizlavsky.cz

URL: www.zizlavsky.cz
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A

Allen & Overy (Czech Republic) 
LLP, organizační složka

About Allen & Overy
At a time of huge change in the legal industry, we 
are determined to continue leading the market as 
we have throughout our 83-year history. 

We will do that by staying one step ahead and by 
constantly challenging ourselves to bring new and 
original ways of thinking to the most complex le-
gal challenges our clients face. 

Over the past year we have worked with some of 
the world’s most sophisticated businesses on mar-
ket-leading transactions that have changed their 
industries. This includes: advising on the largest 
oil refinery project in Vietnam (Nghi Son) and 
the joint venture between H.C. Starck and Viet-
nam’s largest private sector company, Masan 
Group; advising on the groundbreaking creation 
of Abu Dhabi’s first financial free zone, the Abu 
Dhabi Global Market; and representing Novartis in 
its successful patent battle with MedImmune over 
Novartis’ blockbuster drug Lucentis – to name just 
a few achievements. 

We are able to build on the foundations of our long 
heritage to attract the most talented people and 
develop the high-performance culture necessary to 
innovate and change the face of business. 

Our commitment to help our clients deliver their 
global strategies has seen us build a truly global 
network now spanning 44 offices in 30 countries. 

We have also developed strong ties with relation-
ship law firms in more than 100 countries where 
we do not have a presence. 

This network has allowed us to become one of the 
largest and most connected law firms in our peer 
group, with a global reach and local depth that is 
simply unrivalled. 

So when we talk about global coverage, we are 
not just talking about having offices in some im-
portant cities around the world. We mean being 
able to combine our international resources and 
sector expertise to work on cross-border transacti-
ons directly in the markets and regions important 
to our clients.

Geographical coverage

4965 
People

2707 
Lawyers

526  
Partners

44 
Offices

Allen & Overy  
in the Czech Republic

Since entering the Czech Republic in 1992 we 
have established ourselves as a leading provider of 
legal services in the Czech Republic. Our strength 
is our lawyers’ combined international experience 
and in-depth knowledge of the Czech legal and re-
gulatory environment. 
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The integration of the Prague office into the Allen 
& Overy international network of offices ensures 
a comprehensive sharing of knowledge, processes, 
skills and IT systems. The office offers a full suite 
of corporate, finance (debt and equity), tax and 
litigation services. 

As a global elite practice, Allen & Overy is at the 
cutting edge of international legal and commercial 
insight. Our teams often advise on market deve-
lopments and ‘firsts’ around the world. 

We are committed to offering the expertise of our in-
ternational knowledge platform and impressive glo-
bal office network to our clients in the Czech market.

Practices
�	Anti-Bribery and Corruption 
�	Antitrust/Competition 
�	Asset Management 
�	Banking and Finance 
�	Capital Markets 
�	Corporate Governance and Compliance 
�	Corporate and M&A 
�	Emerging Markets 
�	Employment and Benefits 
�	Environment 
�	Financial Services Regulation and Investigations 
�	Insurance
�	Intellectual Property
�	Litigation, Arbitration and Dispute Resolution
�	Projects
�	Public International Law
�	Public Law
�	Real Estate
�	Restructuring
�	Tax

Sectors 
�	Energy
�	Financial Institutions
�	Hotels and Leisure
�	Industrial and Manufacturing
�	Infrastructure and Transport
�	Life Sciences
�	Mining and Metals
�	Private Equity
�	Real Estate

�	Retail and Consumer Goods
�	Telecommunications, Media and Technology

Recent awards 
�	Allen & Overy recognised as “TOP 100 IDEAL 

EMPLOYER” in the Czech Republic
�	Law Firm of the Year for Best Client Service – 

Czech Law Firm of the Year Awards 2013
�	Best Law Firm in Corporate Law – Czech Law 

Firm of the Year Awards 2013
�	Czech Law Firm of the Year - IFLR European 

Awards 2013
�	Best Law Firm in Banking and Finance - Winner 

Czech Law Firm of the Year Awards 2012
�	Top Employer amongst Law Firms - Czech Stu-

dents Union TOP Employers survey 2011, 2012 
and 2013. �

Allen & Overy (Czech Republic) 
LLP, organizační složka
V celnici 1031/4

110 00  Prague 1

Tel.: +420 222 107 111

Fax: +420 222 107 107

e-mail: receptip@allenovery.com

URL: www.allenovery.com/czechrepublic
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B

Baker & McKenzie, s.r.o.,  
advokátní kancelář 

B aker & McKenzie defined the global law firm 
in the 20th century, and we are redefining it to 

meet the challenges of the global economy in the 
21st. We bring to matters the instinctively global 
perspective and deep market knowledge and in-
sights of more than 4,000 locally admitted lawyers 
in 76 offices worldwide.

We have a distinctive global way of thinking, 
working and behaving across borders, issues and 
practices. Since 1949, we have cultivated the cul-
ture, commercial pragmatism and technical and 
interpersonal skills required to deliver world-class 
service tailored to the preferences of world-class 
clients worldwide. 

Ours is a passionately collaborative community 
of 60 nationalities. We have the deep roots and 
knowledge of the language and culture of business 
required to address the nuances of local markets 
worldwide. And our culture of friendship and 
broad scope of practice enable us to navigate com-
plexity across issues, practices and borders with 
ease.

Our commitment to excellence and client service 
are reasons why we have more lawyers listed in 
more countries in Chambers Global Directory of 
the World’s Leading Lawyers than any other glob-
al firm.

Prague office
Since 1993 we have represented multinational and 
domestic enterprises in some of the largest and 
most sophisticated transactions in the Czech Re-
public, Slovakia and the Central European Region.

With 26 locally and foreign qualified lawyers and 
tax advisors in our Prague office we possess the 
knowledge, perspective and experience in both lo-
cal legal systems and cross-border and internation-
al legal transactions.

Practice areas
�	Anti-Trust & Competition
�	Banking & Finance
�	Corporate Compliance
�	Dispute Resolution
�	Employment & Labor
�	Energy, Mining & Infrastructure
�	Intellectual Property
�	IT/Communications
�	Mergers & Acquisitions
�	Pharmaceuticals & Healthcare
�	Private Equity
�	Real Estate & Environment
�	Securities
�	Tax
�	Trade & Commerce �



212   | EPRAVO.CZ | www.epravo.cz

 

Baker & McKenzie, s.r.o.,  
advokátní kancelář
Klimentská 1216/46  

110 00  Prague 1  

Tel.: +420 236 045 001 

Fax: +420 236 045 055

e-mail: Prague.info@bakerweb.com 

URL: www.bakernet.com
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Balcar Polanský Eversheds

Executive summary
Through its offices in Prague and Bratislava, Bal-
car Polanský Eversheds provides a comprehen-
sive range of legal services in the commercial, 
financial and banking sectors as well as in rela-
tion to M&A transactions, real estate and Dispute 
Resolution.

The practical experience we have gained since 
1990 puts us significantly ahead of most other fir-
ms in the Czech legal services marketplace.

As a member of Eversheds International, we are 
part of one of the largest full service law firms in 
the world.

Some of the reasons our clients choose us include: 

�	practical experience – long-term experience 
acquired both in the Czech Republic and abroad 
enables us to provide legal services tailored spe-
cifically to your needs;

�	continuity in the provision of services – the key 
to successful cooperation is continuity, in parti-
cular when it comes to:
�	long-term cultivation of mutually beneficial 

relationships;
�	providing services through stable teams ca-

pable of adjusting instantly to changing 
requirements;

�	cooperating with clients taking into account 
their wishes and needs;

�	global network – with 53 law offices across 
Europe, Asia, Africa and the Middle-East, all 

integrated into the Eversheds International net-
work, together with other “best friend” and co-
operating law offices in other parts of the world, 
our law firm is capable of fulfilling your needs 
anywhere they arise.

Client service
When providing legal services we abide by the fo-
llowing principles:

�	We consider legal services not only a results ori-
ented activity, but also aligned with client’s lon-
g-term interests. 

�	We fully respect the client’s right to oversee and 
optimize what they spend on legal services.

�	We consider legal services a complex activity 
comprising analyzing the existing state of af-
fairs, creating possible alternatives for future 
development, including assessing the possible 
risks involved, proposing specific legal soluti-
ons and securing their practical enforcement, 
all this while taking into account non-legal 
consequences.

Eversheds – the facts
�	One of the largest full service law firms in the 

world with over 5,000 people including more 
than 570 partners and over 3,500 legal advisers.

�	53 offices in major cities across Europe, the Mid-
dle East, Africa and Asia. Office locations inclu-
de: Amman, Abu Dhabi, Amsterdam, Baghdad, 
Berne, Birmingham, Bratislava, Brussels, Bu-
charest, Budapest, Cambridge, Cardiff, Copenh-

B
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agen, Doha, Dubai, Dublin, Edinburgh, Geneva, 
Hamburg, Hong Kong, Ipswich, Johannesburg, 
Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Mu-
nich, Newcastle, Nottingham, Ostrava, Paris, 
Prague, Riga, Riyadh, Rome, Rotterdam, Shan-
ghai, Singapore, Stockholm, Tallinn, Vienna, 
Vilnius, Warsaw and Zurich. In addition, we 
have close relationships with preferred law fir-
ms across Europe, Middle East and America.

�	Service ethos – excellence in service delivery is 
our first commitment; a service which is tailo-
red and guaranteed to exceed your expectations.

�	Advocates of transparency, value based billing 
and pioneers of partnering in the legal market 
– aiming to reflect value of work done; not the 
cost of providing it.

�	Providing control over costs – championing the 
cause closest to clients’ hearts.

�	Practising proactive legal and risk management: 
prevention not cure.

We are ranked in:
�	Legal 500
�	Chambers
�	IFRL 1000  �

 

Balcar Polanský Eversheds
Revoluční 

110 00  Prague 1

Tel.: +420 251 009 111

e-mail: office@bapol.cz

URL: www.balcarpolansky.cz
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BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

B BH is a prominent Czech law firm with a vast 
international presence. Formally established 

in 2000, BBH acquired the business of a leading 
international law firm that had been operating 
in the Czech Republic since 1990. BBH currently 
has offices in Prague, Czech Republic, in Moscow, 
Russian Federation, and in Bratislava, Slovakia. 

In total, BBH benefits from the support of approxi-
mately 75 qualified lawyers. With its broad range 
of specializations and professional expertise, BBH 
provides its clients with premier cross-platform 
legal services under Czech, Russian, Slovak and 
English law and in the Czech, Slovak, Polish, 
Russian, English, German, French, and Spanish 
languages. In addition, BBH has established trus-
ted long-standing relationships with leading law 
firms in numerous jurisdictions while ensuring its 
full independence.

M&A
BBH’s exceptional M&A capability is clearly de-
monstrated by the fact that in 2012, 2013 and 
2014 it advised, among many others, on the three 
largest M&A transactions taking place in the 
region: 

�	BBH advised PPF Group in respect of the sale of 
its 49% shareholding in Generali PPF Holding 
(“GPH”), the largest insurance joint-venture in 
the CEE region, having a value of €5.1 billion. 
The transaction involved complex intra-group 
and external finance settlements as well as the 

sale of a number of related businesses. The clo-
sing of the transaction was in 2013.

�	In 2013, BBH advised PPF Group in its acquisiti-
on of a 65.9% share in Telefónica Czech Repub-
lic, for approx. CZK 63.6 billion.

�	BBH represented PPF Group in the sale of its 
40% share in Energetický a průmyslový hold-
ing for exceeding EUR 1 billion. The transaction 
was concluded in the second quarter of 2014.

Among a wide range of other notable transactions 
in M&A, the above examples illustrate BBH’s stren-
gth, expertise and unrivalled ability to deliver hi-
ghly professional, sophisticated, cutting-edge legal 
solutions.

BBH’s clients have repeatedly appreciated not 
only the high-quality of legal counsel, but also the 
creativity of BBH‘s M&A experts in the planning, 
structuring and effective assistance in the negotia-
tion of their transactions in accordance with spe-
cific needs. 

Banking and Finance
BBH´s unprecedented Banking and Finance experi-
ence and reputation is vested not only in the field 
of loan financing, including the largest syndicated 
loan facility in the region – Telefónica, but also in 
its outstanding practice in the field of derivatives 
and regulatory issues:

�	BBH acted as legal advisor to PPF Group in co-
nnection with the preparation, negotiation and 

B
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execution of acquisition financing in an overall 
volume of EUR 2.288 billion for the purchase of 
its 65.9% share in Telefónica Czech Republic.

�	In 2013, BBH acted as advisor to the issuer, EP 
Energy, part of the EPH group, in connection 
with its EUR 600 mil. Eurobond offering.

�	In 2013, BBH also acted as legal advisor to ŠKO-
DA TRANSPORTATION, as debtor, in the pre-
paration, negotiation and implementation of 
financing arranged by ČSOB in a total volume 
of approx. CZK 1 billion.

�	In 2014, BBH acted as advisor to the issuer, EC 
Energy, part of the EPH group, in connection 
with its EUR 500 mil. Eurobond offering.

�	BBH acted as legal adviser to the arranger Rai-
ffeisenbank a.s. in connection with the CPI Byty 
a.s. Czech bond program update and subsequent 
offering. The volume of the transaction was EUR 
140 million.

�	BBH has a uniquely strong and experienced regu-
latory services team lead by Mr. Tomáš Sedláček. 
Exhibiting the unique expertise of the team are, 
for example, Mr. Zdeněk Husták, member of the 
Czech National Bank Appeal Committee and 
member of the Advisory Committee of the Euro-
pean Banking Association (EBA), and Mr. Adam 
Nečas, previously the head of the licensing de-
partment at the Czech National Bank. In 2013 
and 2014, BBH provided legal services in licens-
ing, approval and sanction proceedings before 
the Czech National Bank (CNB). Further, BBH 
provide comprehensive service and support in 
compliance issues, internal regulations, changes 
in regulatory capital, including Tier 1 and Tier 2 
capital reserve requirements, issues of subordi-
nated and structured debt, risk-weighted assets, 
etc. Among BBH’s interesting cases that may be 
mentioned is the representation of Czech Export 
Bank before the CNB in gaining the extension 
of banking licenses, the representation of the 
pension companies Generali and Česká pojišťov-
na before the CNB in their merger proceedings 
and the representation of the AnaCap funds in 
their proceedings before the CNB in connection 
with their acquisition of Equa bank. In addition 
to other BBH Banking and Finance clients, we 
also may mention Czech Export Bank, AnaCap 
Group, Generali Group, Air Bank, Equa Bank, 
Raiffeisenbank, PPF bank, J&T bank, Allianz 
and Česká pojišťovna.

BBH also provides consultancy services to the 
Czech National Bank, the central bank of the 
Czech Republic.

Dispute Resolution  
and Arbitration

BBH has years of experience and an unwavering 
presence on the Czech Litigation market. BBH is 
known as the firm that is unsurpassed in the most 
complex and difficult disputes. In most cases, cli-
ents gravitate to BBH with unprecedented, difficult 
or otherwise complicated cases and BBH is often 
involved in disputes in which landmark decisions 
are issued that establish Czech jurisprudence.

While BBH never provides information about on-
going cases, it can be unreservedly stated that the 
last 12 months have been exceptionally successful 
in the area of litigation as the volume and number 
of such projects has significantly increased as well 
as has the BBH client portfolio. This trend is pro-
ven by the near doubling of the volume of dispute 
resolution cases, which currently exceeds EUR 2 
billion and the amounts claimed in several of the 
largest disputes individually exceeding EUR 200 
million.

Another important aspect of BBH’s Litigation prac-
tice is the involvement of a uniquely broad range 
of practice areas of law in the disputes handled. 
In addition to our impeccable practice and know-
-how in the areas of civil, finance and corporate 
law, BBH also has uniquely developed experience 
in media, intellectual property, TMT and labor law. 

BBH, of course, provides legal counsel in criminal 
proceedings (particularly “white-collar crimes”), 
administrative proceedings and insolvency pro-
ceedings (see below).

BBH has gained a prominent arbitration practice 
reputation due to its representation of clients in 
ad hoc arbitrations and arbitrations before the Ar-
bitration Court of the Economic and Agricultural 
Chamber of the Czech Republic and many foreign 
arbitration courts. 
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Insolvency and Restructuring 
BBH is particularly strong and very well known on 
the market in the area of Insolvency and Restructu-
ring law. No other Czech law firm has a track re-
cord of representing the largest creditors in the big-
gest and most complex insolvencies on the market. 
BBH represents the biggest creditors in the most 
significant insolvency and restructuring cases:

�	SAZKA,
�	EVM,
�	BESTSPORT, and
�	ROSS HOLDING, among many others.

In addition, BBH provides legal advice in many 
 out-of-insolvency company restructurings, for exam-
ple, NWR. Currently, BBH is legal advisor in litera-
lly all of the most significant cases underway in the 
Czech Republic. BBH clients appreciate not only our 
perfect knowledge of applicable law and experien-
ce with Czech and cross-border insolvencies, but 
also our familiarity with the Czech insolvency envi-
ronment. A large proportion of cases that BBH deals 
with are unique due to the unclear legal situation 
of the debtors, the nature of the assets and/or the 
disadvantageous position of the creditors in the pro-
ceedings, which all point to the unique experience 
and deep knowledge that BBH has in this field.

Corporate
BBH has long been the leading law firm in Corpo-
rate Law in the Czech Republic. BBH has provided 
corporate legal counsel in a majority of the most 
significant transactions, both in terms of the stan-
ding of the clients and overall values. For examp-
le, BBH provides unique corporate services on the 
Czech legal market in connection with the merger 
of the pension funds of Generali and the pension 
administration firm Česká pojišťovna. On a daily 
basis, BBH provides a wide range of Corporate Law 
services to tens of its clients ranging from complex 
international company structurings to represen-
tation at general meetings and corporate register 
changes. BBH’s clients have repeatedly apprecia-
ted not only the high-level of legal counsel, but 
also the creativity of the planning, structuring and 
effective assistance during the establishment of 
their corporate structures in accordance with their 
specific needs. 

With the Czech private law recodification, BBH 
subsequently has advised many of its clients 
in harmonizing their corporate structures with 
the newly adopted legislation. The most com-
mon services provided include particularly, the 
 re-writing of corporate documents and agreements 
on the performance of the offices of members of 
corporate bodies, as well as the revision of their 
contractual documentation and business terms 
and conditions. BBH provided such services, for 
example, to Equa bank, ŠKODA TRANSPORTATI-
ON, Air Bank, KKCG, PPF banka and many others. 

Telecommunications  
and Media (TMT)

The significantly growing and thriving areas of te-
lecommunications, media, information and other 
technologies, as well as the fields of intellectual 
and industrial property, have an unprecedented 
deep history with BBH. Their importance for cu-
rrent and new clients is constantly increasing. 
BBH‘s lawyers have been involved in some of the 
largest and most complex projects and litigations 
in these areas of law.

For example, BBH provided TMT legal services to 
PPF Group, Czech TV, Omnicom Media Group, Air 
Bank, C.S. Cargo, SAZKA and many others. The 
gaining of new TMT clients in 2013, such as Čes-
ká televize (Czech TV), has significantly expanded 
and enhanced the BBH TMT department’s client 
portfolio and expertise. In 2014, among others, 
02, a major telecommunications company in the 
Czech Republic, became one of BBH’s new clients, 
thus also increasing BBH’s portfolio of TMT cli-
ents. With regard to the dynamics of the sector and 
the quality of services provided by BBH, we expect 
continued growth in this area, including participa-
tion in other major projects that have been initia-
ted, in the coming years.

Competition and Antitrust
BBH has long provided its clients with specialized 
legal consultancy in the area of Competition Law 
and is often central to countless market-changing 
mergers and acquisitions, which very often inc-
lude separate competition cases involving litiga-
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tion, concentrations of competitors and matters 
of dominant position and trust agreements that 
ensure compliance with distortion of competition 
regulations.

The most important Competition Law cases in 
which BBH was involved include, among others:

�	Sale of the 49% stake in Generali PPF Holding 
(GPH),

�	Acquisition of a 65.9% stake in Telefónica 
Czech Republic,

�	Sale of a 40% stake in Energetický a průmyslo-
vý holding (EPH),

�	Merger of pension companies and pension funds 
Generali and Česká pojišťovna, and

�	Analysis of a tender for the Czech Insurance 
Association.

BBH’s competition law specialists systematically 
cooperate with BBH’s procurement and bid/tender 
structuring teams.

Clients frequently seek BBH’s assistance in Com-
petition and Antitrust matters due to its ability 
to provide professional assistance throughout the 
progression of respective projects and issues, inc-
luding the preparation of investments, deep legal 
analysis, acquisitions and ensuring the admission 
of such concentrations through anti-monopoly 
approval. � 

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.   
Klimentská 1207/10 

110 00  Prague 1 

Tel.: +420 234 091 355 

Fax: +420 234 091 366 

e-mail: legal@bbh.cz 

URL: www.bbh.cz
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Bělina & Partners  
advokátní kancelář s.r.o.

T he Bělina & Partners Law Firm provides com-
prehensive legal services to clients located in 

both the Czech Republic and abroad. In this frame-
work, the Law Firm covers a broad range of legal 
fields and co-operates with the appropriate num-
ber of attorneys with the required specialisations 
and language skills.

In terms of personnel and clientèle, the Bělina & 
Partners Law Firm is a successor to the activities of 
Advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o., which be-
gan its operations back in 1991. It is not satisfied 
with “merely” practising law, but offers its clients 
the necessary overlap on a pedagogical, scientific 
and legislative level.

The Bělina & Partners Law Firm provides legal 
services in all principal areas of law. These inc-
lude legal services in corporate matters such as 
establishing a company, administering corporate 
affairs, decreasing and increasing the registered 
capital, convening general meetings, concluding 
shareholder agreements and fulfilling registration 
and notification duties. Its attorneys have years of 
experience in providing legal services in the area 
of transformations of corporations, transfers of 
ownership interests, sales of businesses in whole 
or in part and privatisations. Within the field of 
commercial law, the Bělina & Partners Law Firm 
also provides legal services in the area of contracts 
and litigation. It has long been involved in the is-
sues of the dominant position of competitors, for-

bidden cartel agreements and mergers of compe-
titors, and it represents clients in administrative 
proceedings held by the Office for the Protection 
of Competition.

The Bělina & Partners Law Firm provides legal con-
sultation to contracting authorities and suppliers 
in the framework of public procurement. The Bě-
lina & Partners Law Firm has extensive experience 
with preparation of tender documentation, fulfil-
ment of registration requirements, preparation of 
the related contracts, assessment and evaluation 
of tenders as part of award procedures, oppositi-
on proceedings, representation before the Office 
for the Protection of Competition and supervision 
over the implementation of public contracts.

Its attorneys offer clients years of experience in 
representation in legal, arbitration (including in-
ternational arbitration) and administrative procee-
dings. In terms of local competence, we provide 
legal services at courts and authorities throughout 
the entire Czech Republic. We collect sets of re-
ceivables and collaborate with verified executors. 
The partners of the Bělina & Partners Law Firm are 
arbitrators at the Arbitration Court attached to the 
Czech Chamber of Commerce and the Agricultural 
Chamber of the Czech Republic.

Other principal fields of law in which the Bělina & 
Partners Law Firm is involved include labour law, 
collective bargaining and social security law. We 

B



220   | EPRAVO.CZ | www.epravo.cz

provide legal services to employers and employees 
in an extent ranging from general matters to the 
solution of complex factual and legal situations 
that can arise in employment relationships. With 
respect to labour law, the attorneys of the Law 
Firm are involved in the preparation of contracts 
and legal assessments concerning rules applicab-
le at the workplace and remuneration, and they 
represent clients from a range of employees and 
employers before the courts and authorities. 

The Bělina & Partners Law Firm is a member of 
the International Practice Group – an international 
association of approximately 100 law firms and 
tax advisors. �

Bělina & Partners  
advokátní kancelář s.r.o. 
Pobřežní 370/4

186 00  Prague 8

Tel: +420 226 287 000

Fax: +420 226 287 001

e-mail: recepce@belinapartners.cz

URL: www.belinapartners.cz
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Bird & Bird s.r.o.  
advokátní kancelář

Who we are
Formed in London in 1846, Bird & Bird has develo-
per into a truly global law firm, with the majority 
of work now done outside the UK. Today we have 
more than 1.000 lawyers working as a cohesive 
team providing legal services in all key areas of 
commercial and business law. 

Over 160 years of our existence Bird & Bird has 
built a reputation of highly qualified team of ex-
perts repeatedly recognised and awarded by in-
ternational independent surveys and directories, 
among others in the area of intellectual proper-
ty, life sciences, communications and information 
technology, dispute resolution and many others. 

Bird & Bird has 26 offices located across 16 coun-
tries in the world:

Abu Dhabi, Beijing, Bratislava, Brussels, Buda-
pest, Copenhagen, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, 
Haag, Hamburg, Helsinki, Hong Kong, London, 
Lyon, Madrid, Milan, Munich, Paris, Prague, 
Rome, Singapore, Skanderborg, Stockholm, Shan-
ghai and Warsaw. 

We also have a special working group focused on 
Russia, India and work closely with selected legal 
companies in key jurisdictions in Eastern Europe, 
Africa, Middle East, Asia and the United States of 
America where we have no offices. 

Our approach
We serve a number of innovative and growing 
businesses where technology and regulation have 
a significant impact such as automotive, energy & 
utilities, aviation, banking & finance, communi-
cation, life sciences, information technology. We 
combine exceptional legal expertise with deep 
industry knowledge and refreshingly innovative 
thinking to help clients achieve their long term 
goals. 

As an international firm we excel in providing glo-
bal advice within the local context. Our lawyers 
know their local legal frameworks in exceptional 
detail, which is why, as a team, we’re well known 
for our ability to manage complex, cross-border 
projects and deals with such seamless success.

Bird & Bird Team
Our team in the Czech Republic and Slovakia com-
prises experienced highly qualified legal experts 
who provide the top level service to our clients. 
We advise global corporation and companies in all 
aspects of commercial and business law including: 

�	Banking and finance
�	Corporate/ M&A 
�	Commercial law
�	Data protection 
�	Dispute resolution
�	Employment
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�	EU and competition
�	Intellectual property 
�	International finance 
�	Outsourcing 
�	Public sector
�	Real estate and construction 
�	Restructuring and insolvency

Legal Business Awards 2014 – 
Energy and Natural Resources 
Team of the Year
Managing IP 2014:
�	Firm of the Year 2014 Europe Trade Marks/

Designs
�	Firm of the Year 2014 Europe High Tech

WWL AWARDS 2014:
�	Patents Firm of the Year 2014
�	Life Sciences Firm of the Year 2014
�	Information Technology Firm of the Year 2014
�	Telecoms & Media Firm of the Year 2014

Leading clients include: 
BT Group, Deutsche Telekom Group, Ericsson, In-
teroute, Ciena Group, Etisalat Group, Level 3 Com-
munication, Logica Group, Infosys, SAP Group, 
MasterCard Group, Tom Tom Group, Volkswagen 
Group, Caterpillar, General Motors Group, LG 
Electronics, Honeywell, HP Group, Energizer, Mo-
torola, FujiFilm Group, RWE Group, BNP Paribas, 
HSBC Group, Teva Pharmaceuticals Group, Acta-
vis Group, Sanofi-Aventis Group, Gedeon Richter 
Group, Peek & Cloppenburg, atd.

What they say about us:
�	Bird & Bird team marries technical proficiency 

with a client-focused, commercial outlook, which 
sets it apart from some of the market‘s more tradi-
tional players. Vojtech Chloupek is „Superb nego-
tiator“ and adept all-rounder captains the squad. 
Bright and creative, he has a very good sense for 
the business concerns of the client.  
World Trade Mark Review, Česká republika, 2014

�	Since setting up shop in 2008, Bird & Bird has su-
ccessfully carved a niche in this competitive field. 

The team advises on a range of mandates, inclu-
ding infringement proceedings, portfolio strategy 
and contractual arrangements. Vojtech Chloupek 
is “very smart in all respects. He has an amazing 
knowledge of the relevant case law and top-notch 
presentation skills”.   
IAM Patents 2014

�	Formidable TMT firm that is particularly highly re-
garded for its technology work. Maintains a broad 
practice encompassing regulatory, e-commerce 
and data protection. Continues to represent an im-
pressive list of clients from the electronics, enter-
tainment and telecoms sectors.   
Chambers Europe, 2014 

�	Bird & Bird is a standout name in the TMT area.  
EMEA Legal 500, TMT, 2014

�	Bird & Bird is ‘one of the strongest law firms wor-
king within Eastern Europe’. Ivan Sagál leads the 
team.   
EMEA Legal 500, Česká republika, 2013

�	Bird & Bird gives ‘high-quality advice at acceptab-
le rates’. Vladimír Nyč, who is ‘an excellent lawyer 
who knows real estate law and the market in and 
out’.  
EMEA Legal 500, Real Estate, Česká republika, 2013

�	Sources say: „It gave me huge comfort to deal with 
an international firm with a Czech office.“   
Chambers Europe, IP, Česká republika, 2013

�	Sources say: „The lawyers‘ substantive knowledge 
is impressive.“ „They have a strong focus on IT.“  
Chambers Europe, TMT, Česká republika, 2013 �

Bird & Bird s.r.o.  
advokátní kancelář 
Na příkopě 583/15 

110 00  Prague 1 

Tel.: +420 226 030 500

Fax: +420 226 030 599 

e-mail: prague@twobirds.com 

URL: www.twobirds.com
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Čermák a spol.

W e are a law and patent office specialising in 
Intellectual Property Law. Our services are 

highly sought after particularly in this area, espe-
cially when industrial property law matters, such 
as Trade Marks and Patents. We also provide advi-
ce and representation in general Commercial Law 
and Civil Law matters.

Formally we are incorporated as a public commer-
cial company of attorneys and we thus provide le-
gal advice according to the Act no. 85/1996 Coll., 
on Attorneys, as amended. This means that the 
clients are assured that they will be provided with 
best available advice by qualified and registered 
practitioners, that their matters will be maintained 
confidential, and that we will not act against their 
interests.

We have a team of more than 40 experts in in-
dustrial property law, including more than 15 
attorneys at law and five patent attorneys. 

We have been active since 1990 and in that time 
we have acquired invaluable in-house knowledge 
that is not available to less specialised firms.

We have been awarded numerous domestic and 
international industry awards and we are recog-
nised locally and internationally as one of the lea-
ding IP firms in the Czech Republic. 

Our clients are local and international firms, of-
ten leaders in their respective fields, however, we 
regularly assist small and medium enterprises, 

 start-ups. We act pro bono where this serves to 
assist the community.

We are also active in Slovakia.

We provide advice and representation in all areas 
of the law. We specialise in Intellectual Property 
Law.

In the specialist field of Industrial Property we ca-
rry out availability searches, we prosecute appli-
cations of patents, utility models, trade marks, de-
signations of origin and geographical indications, 
semiconductor topographies, including the prepa-
ration of the necessary materials. 

We directly represent clients before the Czech in-
dustrial Property Office, the Slovak Industrial Pro-
perty Office, the European Patent Office in Munich 
and before the Office for Harmonisation in the In-
ternal Market (Trade Marks, Designs) in Alicante, 
as well as before the World Intellectual Property 
Office in Geneva. In other jurisdictions we coope-
rate with an established network of similarly spe-
cialised offices. 

We assist clients in obtaining Industrial Property 
protection worldwide. We prepare strategies for 
obtaining industrial property protection, as well 
as estimates of budgets. We manage and maintain 
portfolios of existing industrial property rights. 

We represent clients in disputes involving In-
dustrial Property rights, especially in declaratory 
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proceedings and invalidity proceedings before the 
Industrial Property Office. 

In the Czech Republic and in Slovakia we also pro-
vide representation before the courts in cases of in-
fringement of Intellectual Property and Industrial 
Property rights, in Unfair Competition matters, 
and in Civil and Commercial litigation. �

 

Čermák a spol. 
Elišky Peškové 735/15

150 00  Prague 5

Tel.: +420 296 167 111

Fax: +420 224 946 724
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URL: www.cermakaspol.cz
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CHSH Kališ & Partners s.r.o., 
advokátní kancelář

C HSH Kališ & Partners is a significant Czech dy-
namically growing law firm. We provide com-

prehensive legal services in all areas of law with 
a particular focus on corporate law, mergers and 
acquisitions, insolvency law, banking and project 
finance, real estate law, labor law and national 
and international arbitration. 

We offer to our clients, primarily large and me-
dium-sized foreign and domestic companies and 
entities from different areas of industry and servi-
ces, flexibility together with individual approach 
targeted to their needs. 

CHSH Kališ & Partners is a member of an inter-
national network of independent law firms CHSH 
established by renowned Austrian law firm CHSH 
- Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, which is an 
exclusive member of independent association Lex 
Mundi whose members are leading law firms from 
around the world. 

CHSH team consists of more than 170 lawyers pro-
viding advices in 7 European countries. This num-
ber of experts from various areas of law guarante-
es extensive experience and knowledge in all areas 
of law. This international cooperation enables us 
not only to provide legal services in a number of 
foreign legal jurisdictions, but also personal co-
nnection with foreign law firms within the CHSH 
network. 

Vision of CHSH
We believe that the main objective of the lawyer 
is to assist his clients to achieve their goals and 
business plans. Our goal is to create personal co-
nnections with clients that allow us to identify and 
satisfy their needs and respond flexibly to their 
requirements. We always try to make every effort 
to find the most effective solution, in both legal 
and economic perspective. 

We advise our clients in cases requiring special ex-
pertise, creativity and innovation. This is ensured 
not only by extensive knowledge, motivation and 
commitment, but also an excellent understanding 
of our clients.“

The most important  
non-confidential transactions  
08/2013 - 07/2014:
�	Representation of the debtor PILSEN STEEL 

s.r.o., a leading Czech producer of steel and 
machinery, in the course of its reorganization, 
including the related transactions and reorgani-
zation financing

�	Representation of the debtor Pilsen Estates s.r.o. 
in the course of its insolvency proceedings, inc-
luding related transactions

�	Representation of the debtor T E K A Z, s.r.o., 
the largest Czech producer of prefabricated 
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products, in the course of its insolvency procee-
dings (reorganization)

�	Acquisition of TOS Hostivař s.r.o., a prominent 
Czech manufacturer of engineering materials 
and industrial goods

�	Representation of Scatec Solar s.r.o., one of the 
world‘s largest operators of photovoltaic power 
plants, in action against the Czech Republic 
against the load of photovoltaic power plants by 
so-called solar tax

�	Provision of legal services to the financial group 
Erste Group Bank AG in connection with the 
restructuring of loans granted to development 
holding company after the sale of its subsidiaries

�	Provision of legal services to the financial group 
Erste Group Bank AG in connection with the ex-
tension of loan to finance the development pro-
jects of Topas Real s.r.o.

�	Advising to company M + L Logistik s.r.o., 
transport provider, with the spin-off of a part of 
enterprise and with the sale of group of trans-
portation and logistics companies

�	Comprehensive legal advice to the company Pe-
trská 4, s.r.o. in connection with the realization 
of development project in the Prague city center

�	Comprehensive corporate advisory services to 
the company SPAR Czech s.r.o.

�	Comprehensive legal advice to the company 
CleverMaps, s.r.o.

�	Comprehensive legal advice to the company 
MEDIN, a.s., a traditional Czech producer and 
distributor of medical instruments and implants

�	Comprehensive legal advice to the company 
POMO Media Group s.r.o., operator of the lar-
gest Czech Database the Czechoslovakian Movie 
Database (CSFD)

�	Comprehensive legal advice to the company 
Orifarm Supply s.r.o., a parallel importer of 
pharmaceuticals and generics

�	Comprehensive legal advice to the company 
HERVIS Sport a móda, s.r.o., one of the largest 
retailers of sportswear and equipment �

CHSH Kališ & Partners s.r.o., 
advokátní kancelář 
Týn 639/1  

110 00  Prague 1  

Tel.: +420 221 111 711 

Fax: +420 221 111 725  

e-mail: office@chsh.cz

URL: www.chsh.cz
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Clifford Chance Prague LLP, 
organizační složka

C lifford Chance has an established presence in 
the Czech Republic having opened its Prague 

office back in 1995. Today, the office has a staff 
of around 40 legal and tax professionals ensuring 
that we have the capacity to offer comprehensive 
advice on local, regional and international matters. 

The Prague office offers a full service practice with 
coverage of all relevant areas of commercial law 
as well as the provision of tax advisory services. 
Lawyers of the Prague office provide multi-lingual 
support and are able to advise according to Czech, 
English, EU, as well as Slovak law through our de-
dicated Slovak Desk.

 Widely recognised as a leading law firm on the 
Czech market we are ranked by the most respected 
legal directories as a top tier firm in the key legal 
disciplines on we which we primarily focus. 

In 2014 Clifford Chance was named ‚Central and 
Eastern European Law Firm of the Year‘ by the 
legal ratings agency Chambers & Partners and in 
2013 were awarded ‚Restructuring & Insolvency 
Law Firm of the Year‘ for the second time at the 
annual legal awards organised by epravo.

Corporate practice
Lawyers of our Prague office offer legal expertise 
on the full spectrum of corporate and commerci-
al activities, focusing primarily on the following 

areas: mergers & acquisitions, general corporate 
advisory, commercial law and regulatory issues. 

We are at the forefront of legal developments and 
have a sound understanding of the business and 
legal environment in a number of sectors, inclu-
ding private equity, energy and infrastructure, 
healthcare, life sciences and chemicals, and TMT. 

Our balance of international presence, depth 
of skills and resource, sector focus and experti-
se enables us to meet the needs of our clients in 
the Czech and Slovak Republics, particularly on 
 multi-jurisdictional transactions.

Recent client assignments includes advising:
�	Telefónica, S.A. on the sale of a 65.9% share-

holding in Telefónica Czech Republic, a.s., in-
cluding its 100%-owned subsidiary Telefónica 
Slovakia, s.r.o. (Telefónica CR / Telefónica SK), 
to investment firm PPF Group.

�	Deutsche Telekom on the acquisition of the 
remaining 39.23 percent stake of its T-Mobile 
Czech Republic division from investors Mid Eu-
ropa Partners and Al Ain to take full control of 
the unit.

�	CVC Capital Partners on its investment in 
AVAST, a global leader in consumer PC antivi-
rus and mobile security.

�	Emma Delta on its successful bid for a cont-
rolling stake in Greek gaming monopoly Hel-

C



228   | EPRAVO.CZ | www.epravo.cz

lenic Football Prognostics Organization S.A. 
(„OPAP“).

�	Vršanská uhelná a.s. on the negotiation of 
a 50-year coal supply contract with ČEZ with 
the potential future acquisition of ČEZ‘s Poče-
rady power plant with the installed capacity of 
1000 MWe, based on two put options.

�	Mitsui & Co., Ltd. on a joint venture with 
Spanish water group Gestión Integral del Agua, 
S.A (“Aqualia”) involving the acquisition of 
a 49% equity stake in Aqualia Czech, S.L. which 
holds Severomoravkse Vodovody a Kanalizace 
(SmVaK), a Czech water company that operates 
a network of 80 water management plants in 
the region of north Moravia and Silesia.

Finance practice
Since its establishment almost 2 decades ago, our 
finance practice in Prague has built up an excel-
lent reputation in the Czech market with its dedi-
cated team focusing on the full range of banking, 
finance and capital markets transactions. The ex-
perience of our professionals extends to all forms 
of (syndicated and single bank) cross-border and 
domestic banking transactions in the Czech Re-
public and Slovakia. 

The synergy between our insolvency and finance 
teams has also allowed us on the restructuring of 
existing distressed financings. 

Recent client assignments  
include advising:
�	Komerční banka, a.s., Ceskoslovenská ob-

chodní banka, a.s. and Česká spořitelna, a.s. 
on the CZK 10.6 billion refinancing and deve-
lopment facility relating to an over CZK 15 billi-
on acquisition of 58 logistics buildings in the 
Czech Republic by PointPark Properties from 
VGP/Tristan Capital Partners.

�	UniCredit Bank Czech Republic and Slova-
kia, a.s. and Československá obchodní ban-
ka, a.s. in conneciton with up to EUR 80 million 
financing provided to AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o., AVE Sběrné suroviny a.s. and AVE 
SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

�	Česká spořitelna, a.s. in connection with EUR 
40 million refinancing of the existing indebted-

ness of Petainer Group with its subsidiaries in 
Sweden, United Kingdom, Germany and the 
Czech Republic. The deal combined Islamic, En-
glish and Czech law financial products and co-
rresponding intercreditor arrangements between 
all kinds of creditors and related instruments.

�	UniCredit Bank AG on a EUR 5 billion covered 
bond programme established by its subsidiary 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as 
well as on the first issue of a EUR 800,000,000 
covered bond under our agreement.

�	Citigroup Global Markets Limited on a Reg 
S Eurobond issued by Západoslovenská energe-
tika, a.s. (ZSE), the largest electricity distributor 
in the Slovak Republic.

Real estate practice
The real estate department of the Prague office of 
Clifford Chance was established in 1997 and today 
its team of specialists headed by Emil Holub is one 
of the most well-established and specialised real 
estate practices. Our specialists advise on the most 
significant transactions on the Czech and interna-
tional market and thus have wide experience in 
all aspects of real estate law, including tax advi-
sory services. Our real estate practice group has 
many years of experience and extensive resources 
at its disposal to handle multi-layered deals, in-
cluding acquisition and sale and the preparation 
of complex documentation. Thanks to the global 
Clifford Chance network, our real estate practice 
has gained exceptionally broad experience and has 
been involved in a number of extraordinary and 
innovative transactions on the Czech and interna-
tional real estate market.

Recent client assignments  
include advising:
�	Aberdeen Asset Management Deutschland 

AG (three open-ended German funds) on the 
monumental sale of „The Park“, the pre-eminent 
office park in Prague, to an affiliate of Starwood 
Capital Group for an undisclosed sum. This 
particularly sophisticated transaction involved 
acting on behalf of three German open ended 
funds selling a complex of 12 buildings vested 
in 5 limited liability and 4 limited partnerships. 
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This constitutes the largest office investment 
transaction in the Czech Republic ever.

�	Union Investment Real Estate (open-ended Ger-
man investment fund) on sale of Trianon office 
building in a prominent office district in Prague 
4 – Budějovická to REICO real estate investment 
fund owned by Česká spořitelna, part of Erste 
Bank Group. The first real estate transaction 
between two openend funds in the Czech Re-
public, i.e., a transaction between entities that 
are subject to strict regulation due to their nature. 

�	CBRE Global Investors on its successful sale 
of the landmark Dancing House building (in 
Czech: Tančící dům) in Prague.

�	TK Development on the disposal of ‚Fashion 
Arena Outlet Center‘, the largest outlet shopping 
centre in the Czech Republic.

�	Pramerica Real Estate Investors on the dis-
posal of office building Burzovní Palác, located 
in the historical centre of Prague and seat of 
Prague Stock Exchange.

Insolvency law and restructuring
The Prague office of Clifford Chance has a team 
of 11 specialists, including 2 partners, focusing 
on the area of restructuring and insolvency. De-
pending on the particular case, which may often 
also include tax, financial, corporate or real estate 
aspects, the number of specialists can be increa-
sed, as required. In close cooperation with the 
office‘s corporate and real estate practices, the 
restructuring & insolvency team regularly advises 
clients on the most complicated, demanding and 
complex mandates. Its members benefit from deep 
banking & finance experience especially when 
advising clients on post-commencement financing 
of insolvent companies, an area in which the team 
dominates the market.

Recent client assignments  
include advising:
�	KKCG Industry B.V. on ongoing advice on all 

aspects of the insolvency proceedings and po-
st-commencement financing of PILSEN STEEL, 
s.r.o. with subsequent consensual assignment of 
all claims towards PILSEN STEEL s.r.o. to VEB 
Capital, the investment arm of the Russian De-
velopment Bank VNESHEKONOMBANK, inclu-

ding the sale of 100% stake in the tolling vehicle 
PILSEN TOLL s.r.o. to VEB Capital, and their fi-
nal exit from the insolvency proceedings.

�	Česká spořitelna, a.s. as the majority creditor 
in a club of two financing banks on all aspects 
of the insolvency of JOB AIR Technic, a Czech 
aircraft maintenance provider, and on the cli-
ent‘s position as agent and lender under a syndi-
cated facilities agreement.

�	Komerční banka, a.s. as the largest secured 
and unsecured creditor in connection with in-
solvency filings against CTY GROUP, a holding 
company with 33 subsidiaries, and against one 
of its largest companies, Modřany Power.

�	Česká spořitelna on the defence of procedural 
and substantive rights in the insolvency procee-
dings concerning Oděvní podnik (OP Prostějov), 
a well-known Czech clothing producer, inclu-
ding several appeal proceedings as well as seve-
ral filings with the Czech Constitutional Court.

�	We continue to advise KKCG a.s. on challenges 
by some of the creditors in connection with the 
alleged invalidity of the agreement for the sale 
of enterprise with the insolvency administrator. 
The insolvency court has to date denied three 
of four claims and its ruling was upheld by the 
appellate court. The rulings of the insolvency 
court and appellate court are important judicial 
precedents in Czech insolvency law.

Litigation practice
Our litigation and dispute resolution practice is fo-
cused on contentious issues arising in a wide range 
of commercial contexts and comprises lawyers 
with extensive experience across every segment 
of the corporate, financial and real estate world. 
At Clifford Chance we understand the challenges 
of conducting international business and regard 
litigation as a manageable business risk. We are 
committed to resolving disputes as efficiently as 
possible, offering advice that is both practical 
and commercial as well as exploring alternative 
methods of dispute resolution. In recent years we 
have helped our clients to achieve success in some 
of the most high-profile domestic and cross-bor-
der disputes and we also believe we are ideally 
positioned to support our clients in disputes in the 
Czech Republic and internationally.
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Recent client assignments  
include advising:
�	A major international consultancy firm in 

connection with a motion filed by the Czech 
National Bank against our client and its audi-
tor, initiated by the Chamber of Auditors of the 
Czech Republic. The administrative proceedings 
relate to the audit of a local insurance company.

�	A major Czech steelmaking company in co-
nnection with a claim filed against it before the 
German courts.

�	An international construction company in 
relation to a claim against the client for alle-
ged overpricing of a work under a construction 
contract.

�	An international real estate company with 
respect to pursuing a claim for execution of an 
agreement on purchase of plots of land under an 
agreement on future purchase agreement.

�	A Czech bank on issues associated with its hed-
ging arrangements and potential dispute with 
a Czech heavy machinery company.

�	A consortium of international construction 
companies in relation to a claim for compensa-
tion for additional construction work on a secti-
on of a highway in the Czech Republic.

�	A gas storage facility operator in relation to 
successful litigation against the European Com-
mission’s decision ordering the Czech Republic 
to withdraw the temporary exemption from the 
obligation to provide negotiated third party ac-
cess to a planned large underground gas storage 
facility. �

Clifford Chance Prague LLP,  
organizační složka 
Jungmannova 745/24  

110 00  Prague 1  

Tel.: +420 222 555 222 

Fax: +420 222 555 000 

URL: www.cliffordchance.com
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Law . Tax

CMS Cameron McKenna v.o.s.

In the Czech Republic since 1991
CMS Prague offers a full range of commercial le-
gal services. We have been active in Prague since 
1991, and our team has extensive experience 
and knowledge of the local landscape. We have 
Czech and English law capacity “on the ground” 
in Prague.

Our lawyers have advised foreign investors and 
government agencies on privatisations in the finan-
cial, energy and telecoms sectors and have helped 
shape the financial sector by advising on pioneer-
ing transactions, including the country’s first syn-
dicated leveraged buyout. Our market-leading real 
estate practice is consistently involved in the most 
significant property transactions and construction 
and development projects. CMS continues to be 
one of the busiest M&A legal advisors in the CEE 
region, topping (at least top three) the CEE deal 
tables by volume for four consecutive years.

Our commercial, regulatory and disputes team ad-
vises clients on matters of strategic importance to 
their business, such as litigation, regulatory inves-
tigations and preparing and negotiating commer-
cial agreements. By providing strategic advice and 
transactional support, we have developed a loyal 
client base consisting of international and domes-
tic businesses from across all sectors. 

Your World First
Every day your world is changing – presenting 
new challenges, new risks – but also new oppor-

tunities. CMS´s 3,000 law and tax experts in 59 
international offices help organisations thrive in 
changing times. 

In a competitive legal market, we stand apart 
through our deep commitment to understanding 
our clients´ business and the sectors and countries 
in which we operate. Through our technical rig-
our, strategic expertise and deep focus on build-
ing long-term partnerships, we are committed to 
putting our clients and their business success first. 
We have a phrase to sum up our promise to our 
clients: ‘Your World First’.

Advising on headline 
transactions and cases

Some of our most recent experience includes 
advising:

�	Clarion Capital Partners on its investment in 
Moravia IT, a Brno head-quartered global locali-
sation and translation business. 

�	MOL on the acquisition of 208 filling stations 
in Central Europe from Italian multinational oil 
and gas company Eni, including 125 filling sta-
tions based in the Czech Republic.

�	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) on the 
sale of its Czech subsidiary, LBBW Bank CZ to 
Expobank from Russia.

�	Advent International on the sale of Partner in 
Pet Food, a leading European manufacturer 
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of private-label pet food, to Pamplona Capital 
Management.

�	LAMA Group on the acquisition of operator of 
satellite TV broadcasting DIGI Czech Republic 
from RCS & RDS. 

�	Triglav INT on the sale of its Czech subsidiary 
Triglav pojišťovna, to VIGO Finance, part of 
VIGO Investments Group.

�	mBank on the sale of its 100% stake in the 
Transfinance factoring business to UniCredit. 

�	Raiffeisen on the financing, in connection with 
the cross-border acquisition of a logistics portfo-
lio by P3 from CA Immobilien.

�	UniCredit, ING and Raiffeisen on the financing 
for the add-on acquisition of Euromedic’s labo-
ratories by Alpha Medical.

�	Standard Life on the acquisition of a retail park 
portfolio. The portfolio included two of the big-
gest retail parks in the Czech Republic and one 
retail park in Poland.

�	Pramerica on the sale of a portfolio of 6 logi-
stics park in Czech Republic and Slovakia to 
Blackstone.

�	Prologis on the acquisition of Westgate logistics 
park. 

�	Deka Immobilien on the sale of the 11,000 sqm 
Florenc Office Center in Prague.

�	Siemens in a dispute concerning a major tender 
linked to the modernisation of the railways in 
Slovakia.

About CMS 
Founded in 1999, CMS is a full-service top 10 inter-
national law firm, the largest in Europe, based on 
the number of lawyers (Am Law 2013 Global 100). 
With 59 offices in 33 countries across the world, 
employing over 3,000 lawyers, CMS has longstand-
ing expertise both at advising in its local jurisdic-
tions and across borders. CMS acts for a large num-
ber of Fortune 500 companies and the FT European 
500 and for the majority of the DAX 30.

CMS provides a wide range of expertise across 18 
expert practice and sector areas including Banking 
and Finance, Commercial, Competition, Corpo-
rate, Dispute Resolution, Employment, Energy, In-
tellectual Property, Lifesciences, Real Estate, TMT 
and Tax.

CEE M&A Legal Adviser of the Year   
Mergermarket Awards 2012, 2014

“The lawyers are very proactive and the quali-
ty of communication is high.”  
Chambers Global

“This firm has profound expertise in banking 
and financial law and brings the corporate 
culture and expertise of the international law 
firm, while maintaining reliable contact with 
the client on the ground.”   
Chambers Global

“These lawyers are incredibly approachable 
and willing to help. They take the time to go 
through the process with you, making you feel 
that you are in good hands.”  
Chambers Europe

Facts & Figures
�	59 offices
�	53 cities
�	33 countries

Europe:
Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovi-
na, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, France, Ger-
many, Hungary, Italy, Luxembourg, Netherlands, 
Poland, Portugal, Romania, Russia, Scotland, Ser-
bia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Tur-
key, Ukraine and United Kingdom

Outside Europe:
Algeria, Brazil, China, Mexico, Morocco, Oman 
and United Arab Emirates

�	800 partners
�	3,000 fee earners
�	5,500 total staff

Combined annual turnover:
EUR 934,5million (2014) �
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CMS Cameron McKenna v.o.s. 
Palladium

Na Poříčí 1079/3a

110 00  Prague 1 

Tel.: +420 296 798-111

Fax: +420 221 098-000

e-mail: prague@cms-cmck.com

URL: www.cmslegal.com
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Doleček Kahounová Sedláčková 
advokátní kancelář

D oleček Kahounová Sedláčková operates as an 
association of lawyers. The goal of our dyna-

mically developing law firm is to offer our clients 
highly professional, comprehensive legal servi-
ces with a special focus on commercial law, ta-
king into account the particularities of the Czech 
legal system. Our firm consists of a compact and 
closely-cooperating team of experienced lawyers 
with knowledge and experience of diverse areas 
of law. Our strength consists in our considerable 
flexibility and our ability to provide clients with 
exceptionally swift, unique solutions. The result 
is prompt, highly professional legal assistance 
tailored to the specific needs of the client. Our 
firm is ready to provide legal and related services 
to both Czech and foreign clients in the Czech, 
Slovak, English, German, French and Russian 
languages.

We provide most of our clients with long-term legal 
services. We are also able to offer legal guidance in 
individual cases, offering comprehensive solutions 
which are not based solely on a knowledge of law 
but also on other relevant expertise. For this pur-
pose we maintain an ongoing relationship with ex-
perienced external professionals, certified experts 
and specialized companies operating particularly 
within the European Union. For the performance 
of major one-off projects a bespoke group of spe-
cialized lawyers is selected in accordance with the 
specific needs and demands of the case and client. 
To perform extensive financial and legal due dili-

gence analyses we are able, ad hoc, to indefinitely 
expand our capacity through the use of an exten-
sive pool of lawyers and financial consultants with 
whom we have worked on a long-term basis.

Doleček Kahounová Sedláčková provides clients 
with clear and practical legal assistance based not 
only on a thorough legal and financial analysis of 
the situation but on our wide-ranging professional 
knowledge; we emphasise the prevention of poten-
tial problems, making use of our extensive under-
standing of the civil, criminal and administrative 
aspects of each case to provide exceptionally eco-
nomic, effective legal services.

Our approach to the resolution of legal issues is 
based on a thorough knowledge of our clients‘ 
requirements and goals, allowing us to offer swift, 
suitable and cost-effective solutions to each indivi-
dual issue. With us the client will find the required 
legal assistance tailored to the nature of the parti-
cular case, taking into account all aspects of their 
specific needs. 

We offer the benefits of a law firm able to provide 
legal assistance to private clients, legal entities, 
administrative bodies and local government with 
a special orientation towards commercial, civil, 
administrative and criminal law, telecommunica-
tions law, intellectual property, public contracts, 
trademarks, banking and financial law, securities 
law, investment companies, funds and pension 
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funds, plus the associated dispute resolution. In 
these legal fields we provide long-term legal as-
sistance and support, including litigation and ar-
bitration, the drafting of contracts and other legal 
documents and the provision of binding opinions 
and legal analyses.

When performing international transactions and 
disputes we take advantage of our network of 
foreign law firms and occasionally make use of 
foreign external consultants. During international 
projects we always prefer solutions which enable 
us to oversee the execution of each step, every task 
delegated to our associates being kept under our 
continuous supervision.

Whilst representing major international clients our 
in-house attorneys have obtained significant expe-
rience of the restructuring of industrial and other 
businesses, in the capitalization and other treat-
ment of assets arising from credit agreements, the 
preparation of company transformations including 
entire and partial transfers, takeovers, mergers, 
share acquisitions, problematic portfolio manage-
ment, the management and collection of assets, 
per pro shareholder representation, bankruptcy 
proceedings, company liquidation etc. Recently 
our firm has opened up new areas of service pro-
vision such as competition law, with an emphasis 
upon public subsidies and investment incentives.

Our charges for the provision of legal services are 
dependant upon the time and expertise required. 
We generally levy an hourly rate although we can 
arrange an overall fee. �

 

Doleček Kahounová Sedláčková 
advokátní kancelář 
Ostrovní 126/30  

110 00  Prague 1

Tel.: +420 224 932 058 

Fax: +420 224 932 060 

e-mail: akdks@akdks.cz 

URL: www.akdks.cz
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DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.

D UNOVSKÁ & PARTNERS LLC, attorneys at law 
provide complex legal services with a special 

focus on Commercial law, especially Financial and 
Banking law, the Law of Obligations and Corpo-
rate law. 

Partners of the office - Barbora Simon Dunovská, 
David Urbanec and Jan Vavřina – are experienced 
lawyers with extensive practice as attorneys. 

Our specific expertise and experience gathered 
over many years of practice allows us to offer le-
gal services for transactions involving all types of 
financing as well as non performing loan and risk 
credit analysis, work outs, credit and corporate re-
structuring and insolvency law related issues. 

Experience with resolving problematic and com-
plicated cases and the ability to grasp the core of 
the problem enables us to achieve the most effec-
tive solution. We emphasize our dynamic relation 
and close communication with the client as well as 
a personal and active outcome oriented approach. 

In 2012, 2013, 2014 and 2015 our firm was evalu-
ated by the Legal 500 as one of the leading recom-
mended firms in the Czech Republic in respect of 
the areas of Banking, Finance and Capital Markets. 

Areas of practice 
�	Banking and Finance 
�	Insolvency and Financial Restructuring 
�	Litigation 

�	Corporate law 
�	Mergers and Acquisitions

Our clients
On a long-term basis we represent important cli-
ents from the banking and financial sectors as well 
as leading investment groups, e.g.:

�	Československá obchodní banka, a.s. 
�	HSBC Bank plc - pobočka Praha
�	Česká spořitelna, a.s.
�	ČSOB Factoring, a.s. 
�	Sberbank CZ, a.s.
�	Tesco Stores ČR a.s.
�	Equa bank a.s.
�	Česká exportní banka a.s.
�	KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
�	Coface Czech Credit Management Services   

spol. s r.o.
�	Komerční banka a.s.
�	PENTA INVESTMENTS LIMITED,   

organizační složka 
�	ZUNO BANK AG, organizační složka
�	AERO Vodochody a.s. 
�	CS STEEL a.s. 
�	Jáchymov Property Management, a.s.
�	Moravia Systems a.s.
�	TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
�	AutoCont CZ a.s. 
�	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
�	JIHLAVAN a.s.
�	Czech Aerospace Industries s.r.o.
�	Galerie Butovice s.r.o.
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�	Alcoa Czech s.r.o.
�	AB Group CZ a.s.
�	Uranium Industry a.s.

Our practice
Since 1994 we have acted as external legal advi-
sors to CSOB, a.s. in various cases, mainly non-per-
forming loans, restructuring and litigation. 

We have a long-term cooperation with HSBC Bank 
Plc – Prague branch, especially in the areas of 
financing and new financial products, we are in-
cluded in the list of Czech-based law firms used 
for legal services within the global HSBC network. 

In 2014 we were selected and approved as a pro-
vider of legal services to Česká spořitelna a.s. and 
Equa bank a.s.

Since 2010 we have been external legal advisors to 
Sberbank CZ, a.s. in the areas of non-performing 
loans, restructuring and insolvency. 

Given our broad expertise we have been appointed 
in large and complicated financial and corporate 
restructurings and representing both single and 
multiple bank creditors. 

Our law office drafted original boilerplate docu-
mentation for the most important factoring com-
panies in the Czech Republic and we have con-
tinued to develop and enhance documentation to 
take account of changes in the law whilst resolving 
ongoing operational issues. 

We have experience from high-profile insolvency 
proceedings where we participate mainly as repre-
sentatives of large creditors. To deepen the exper-
tise in insolvency matters, our partners have been 
active as insolvency trustees through the compa-
nies AB insolvence, v.o.s. and DA insolvence v.o.s., 
which are authorised to act as insolvency trustees 
for “large debtors”.

Common practice of our law office includes also 
corporate advisory as well as organizing and par-
ticipating in M&A transactions. 

Current references 

Banking and Financing
�	Legal advisory to Tesco Stores on public regula-

tion of payment systems and legal requirements 
for provision of payment services by a foreign 
payment institution in the Czech Republic ope-
rating through its agent. Advice included data 
protection and anti-money laundering measures.

�	Preparation of model documentation for ČSOB 
Factoring for “Commercial Finance” which is 
a special type of recourse factoring. In this type 
of factoring it is mainly the client who is respon-
sible for administration and enforcement of the 
assigned receivables. 

�	Legal assistance to HSBC in assessing provision 
of collateral by the Czech subsidiary of a UK 
Borrower obtaining financing from HSBC. Servi-
ces included drafting collateral documentation 
and provision of legal opinion. 

�	Legal advice to ČSOB related to analysis of the 
Bank’s position and mutual claims arising from 
the contract for implementation of an electronic 
banking system.

�	Legal advisory to Česká spořitelna regarding 
revision and amendment of General Terms and 
Conditions for Business Loans.

�	Legal assistance to HSBC in revision and amen-
dment of corporate guarantees provided by the 
Czech subsidiary of an American Borrower ob-
taining finance from HSBC together with provi-
sion of a legal opinion.

�	Legal advice to Česká spořitelna with regard to 
analysis of loan and security documentation and 
options for further steps towards securing the 
repayment of a loan provided to a construction 
company performing industrial, residential and 
civil buildings.

Insolvency and Financial Restructuring 
�	Legal advice to Česká spořitelna with regard to 

restructuring loan exposure of a major food pro-
ducer and enforcement of pledged receivables.

�	Legal assistance to Sberbank with  restructuring 
loan exposure and total repayment of large 
loans provided for construction of a photo vol-
taic power plant. 
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�	Advisory to Česká spořitelna with restructuring 
credit exposure of a company engaged in the 
subterranean and mining construction industry.

�	Legal assistance to Sberbank in successful fi-
nancial and corporate restructuring of the nati-
on’s leading construction company and transfor-
mation of hundreds of millions crowns. 

�	Legal assistance to Sberbank regarding suc-
cessful restructuring of loan exposure to a de-
velopment company including revision of cre-
dit and securing documentation and review of 
contractual documentation for the sale of part 
of the financed properties. 

�	Legal analysis and representation of Sberbank  
with regard to restructuring a loan to a com-
pany from the sector of transport and logistics 
services, including analysis of loan and security 
documentation and drafting of additional secu-
rity instruments to improve the bank’s position. 
As a result of the restructuring, the loan was re-
paid 100%. 

Litigation & Arbitration 
�	Representation of ČSOB in front of the Constitu-

tional Court of the Czech Republic in the matter 
of a constitutional petition by Komerční banka 
against ČSOB relating to performance of a coun-
ter bank guarantee in the amount of USD 25 
million issued in connection to supply of tech-
nology to Middle East countries. 

�	Representation of ČSOB and Komerční banka in 
their defence against JABLONEX GROUP. The 
civil action was based on a claim for unjust en-
richment received by the banks in connection 
with the renewal of the Standstill Agreement.

�	Legal advisory to a local company with activi-
ties in the sector of trading industrial fittings 
with respect to their recovery of a debt.

�	Representation of ČSOB in a lawsuit brought 
by the Czech Republic against the Bank based 
on a claim of unjust enrichment amounting to 
CZK 450 million connected to proceeds recei-
ved from a State guarantee for the obligations 
of a State engineering company under the Act 
on large privatization on the basis of judgments 
that were subsequently cancelled.

�	Representation of Sberbank in work out of their 
largest exposure (CZK 650 million) to two real 
estate development companies building a luxu-

ry residential complex. Representation of the 
bank in the Creditor’s Committee and cooperati-
on with the receiver in the process of finalising 
construction of the project. The project proceeds 
successfully and full recovery is anticipated.

�	Ongoing legal assistance to a founding member 
of one of biggest private equity groups in Cen-
tral Europe with regard to legal defence against 
unlawfully exercised encashment of a promisso-
ry note in the amount of CZK 50 million.

Mergers & Acquisitions, Corporate Law
�	Legal advisory to investors on purchase of a tra-

ditional corporate manufacturer of hydraulic 
equipment, components and systems for aero-
space, mobile and other technology. Services 
included processing Due Diligence, negotiation 
of Share Purchase Agreement, and Shareholders 
Agreement together with advice in structuring 
the transaction, and negotiating the provision of 
acquisition financing and its repayment. 

�	Complex legal assistance in transformation of 
a company providing CAD (Computer Aided De-
sign) and GIS (Geographic Information System) 
services using spin-off by absorption procedure; 
preparation of transaction documentation, re-
view of shareholders structure and preparation 
of option schemes in connection with the pro-
ject of transformation.

�	Complex legal services regarding rent of com-
mercial space including legal advice when en-
tering into the contractual relationship, their 
changes, termination and settlement including 
representation of clients in litigation and enfor-
cement proceedings.

�	General legal counsel and corporate advisory 
to long standing corporate clients and pro bono 
advisory to Safety Line Association.

JUDr. Barbora  
Simon Dunovská 
managing partner
Barbora Simon Dunovská started 
her professional career in 1993 and 
in 2008 she established DUNOVSKÁ 

& PARTNERS. Barbora Simon Dunovská partici-
pated as a legal advisor in many financing projects 
for leading banks and business companies. She has 
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a long-term and extensive practical experience 
in legal analysis of non-performing loans and re-
structuring of credit relations. She also provides 
legal advisory in M&A (due diligence procedures, 
preparation of transaction documentation) includ-
ing financing whilst specialising in Banking & Fi-
nance, Energy Sector and Services.

Barbora Simon Dunovská is listed in the 2012 and 
2013 edition of the Legal 500 for Europe, Middle 
East & Africa as recommended lawyer for the areas 
of Banking, Finance and Capital markets.

Mgr. David Urbanec 
partner
David Urbanec started his profes-
sional career in 1996 and in 2008 
became partner of DUNOVSKA & 
PARTNERS. David Urbanec special-

izes in financial law encompassing legal advisory 
in various forms of financing transactions. He has 
extensive experience in litigation, representing 
banks, financial institutions, investment groups 
and commercial companies. He provides expertise 
and expert opinions for international arbitration 
and foreign courts applying Czech law in litiga-
tion. David Urbanec leads our team providing legal 
education and support to our clients in connection 
with the implementation of the New Civil Code. 
David Urbanec is listed in the 2012, 2013, 2014 
and 2015 edition of the Legal 500 for Europe, Mid-
dle East & Africa as recommended lawyer for the 
areas of Banking, Finance and Capital markets.

Mgr. Ing. Jan Vavřina 
partner
Jan Vavřina commenced his legal 
practice in 2000 and in 2008 he 
became partner of DUNOVSKA & 
PARTNERS. His practical experi-

ence focus on contract law and litigation, security 
of obligations, assertion of claims for compensa-
tion for defects and recovery of damage specifical-
ly in IT and the construction business.

Jan Vavřina leads the bankruptcy/insolvency 
team. He provides legal advisory to creditors, 
bankruptcy trustees and insolvency administrators 

and represents clients in creditors’ committees. Jan 
Vavřina has passed successfully the special insol-
vency administrator exams and operates through 
AB insolvency v.o.s., a company with special per-
mission to act as insolvency administrator. �

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář
Palác Archa

Na Poříčí 1046/24

110 00 Prague 1

Tel.:  +420 221 774 000

Fax.:  +420 221 774 555

e-mail:  office@dunovska.cz

URL:  www.dunovska.cz
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Advokátní kancelář  
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

About us
The law firm ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS was 
established in 2003 by attorneys Olga Erhartová and 
Jindřich Vítek, attorney Ondřej Dlouhý has joined 
the team in 2013. The members have practiced law 
for several years in leading Czech law firms and 
have extensive experience in the field of commercial 
and corporate law. Each of the PARTNERS supple-
ments this common background by focusing on spe-
cific specialisation. At the present time, there work 
approximately 20 lawyers at our law firm.

We are lawyers but we understand what is re-
quired in practical business life. We know that le-
gal advice is not important on its own but that its 
value lies in helping you achieve your objectives 
as efficiently as possible. We follow this principle 
in our practice and strive to provide our clients 
with the security and support they need in their 
business activities. 

Our goal is always to find a pragmatic and cost 
effective legal solution to each particular problem 
or situation. 

In order to solve all aspects of legal services prop-
erly we cooperate also with tax advisor within the 
office, furthermore we can offer our clients servic-
es of a cooperating notary and judicial executors.

We offer a standard of legal services that you 
would expect to receive from leading law firms, 

including the capacity to provide legal services in 
English, and, at the same time, flexibility and tai-
lored, commercially minded advice. 

The lawyers in our office create an efficient and 
balanced team enabling us to provide top quality 
legal services with reasonable fees. 

We have built our firm on the foundation of our 
experience and the results of our previous work. 

Areas of Practice
General corporate and commercial law. Mergers 
and acquisitions 
�	Establishment of companies
�	Corporate restructuring (transformation)
�	Acquisition and disposal of shareholding 

interests 
�	Liquidations
�	Taking care of day-to-day corporate law matters 

(general meetings, changes in share capital, 
Commercial Register, etc.)

Competition law. Public tenders
�	Public tender on the part of contracting authori-

ty (organization of public tenders)
�	Public tender on the part of the bidder (prepara-

tion of perfect tender)
�	Merger control 
�	Anti-competitive practices, licence and franchi-

se agreements 
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�	State aid
�	Representation before the Office for the Protec-

tion of Competition

Litigation
�	Representation in litigation and arbitration 
�	Representation in administrative court procee-

dings, particularly public tender litigation and 
tax litigation 

Obligations, Securities
�	Obligations
�	Bills and other securities

Real estate and Capital Construction
�	Real estate transfers
�	Lease of real estate and non-residential premises 
�	Contractual relations in construction
�	Support of development

Media and advertising
�	Advertising regulations, Consumer contests
�	Representation before the Council for Radio and 

Television Broadcasting

Intellectual property
�	Trademarks
�	Copyright Law
�	Performers´ rights
�	Unfair competition

Insolvency 
�	Advisory services in connection with bankrupt-

cy and composition proceedings 

Information Technology
�	Systems integration
�	Contracts on SW development
�	Implementation
�	Internet Law

Partners
JUDr. Olga Erhartová
Prior to starting an independent practice, Olga Er-
hartová worked as a lawyer for the international 
taxation department in the Ministry of Finance of 
the Czech Republic where she was involved in ne-
gotiating double taxation treaties. Later, she was 
a member of the team at the Czech Legislative 

Office in charge of the harmonisation of Czech 
and EU law. From 1998-2001, she worked in the 
Prague based law firm FIALA, PROFOUS, MAIS-
NER & spol., where she specialised primarily in 
commercial, corporate and labour law.

In 2001, Olga Erhartová started her own practice 
focusing on commercial law, media, advertising 
and trademark matters. Her clients include sev-
eral radio broadcasting operators and advertising 
agencies, among others.

Olga Erhartová graduated from the Faculty of Law 
at Charles University in Prague (1994) and also 
studied law at the College of Law at the University 
of London.

She contributes regularly to Czech legal journals. 
Apart from Czech, she speaks English and Russian 
fluently.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Before foundation of ERHARTOVÁ VÍTEK & 
PARTNERS law office, Jindřich Vítek worked for 
more than eight years in one of the biggest Czech 
law firms.

Jindřich Vítek specializes mainly in corporate and 
commercial law, securities and public tenders.

He used to be a member of Commision for the Civ-
il Law of the Government Legislative Council of 
Czech Republic and a member of a Committee of 
the Minister of Environment. Jindřich Vítek is also 
an arbitrator of the Arbitration Court attached to 
the Czech Chamber of Commerce and the Agricul-
tural Chamber of the Czech Republic and a mem-
ber of the Committee of the President of the Office 
for Protection of Competition for the area of pub-
lic tenders. Actively participates in the legislative 
process through preparation of bill draft laws for 
branches of state administration or amendment 
proposals for individual deputies of the Chamber 
of Deputies of the Parliament of the Czech Repub-
lic. Jindřich Vítek also gives lectures especially for 
bodies of municipal and state administration.

Jindřich Vítek graduated from West Bohemian 
University in Plzeň (1998). Since his graduation, 
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he is a lecturer at Commercial Law Department 
of this university. In 2008 he defended a rigor-
ous work in the field of Commercial Law and in 
2012 he defended a dissertation work in a doc-
tor´s study program Theoretical Legal Sciences 
in the same field of study. From 2002 to 2004 he 
externally lectured at Faculty of Humanities UK in 
Prague.

He is the author of monographs Odpovědnost 
statutárních orgánů obchodních společností Praha 
– Wolters Kluwer ČR, a.s. and Neplatnost usnesení 
valné hromady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, 
a.s. He is the co-author of Právo cenných papírů. 1. 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2014, Občanský zákoník 
I. Obecná část (§ 1 -654). Komentář. 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2014, MERITUM Commercial 
law, Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s., Kurs obchod-
ního práva. 1 – 4 part, C.H. Beck, Praha (The part 
– Právnické osoby (Legal persons), The third part 
– Obchodní závazky (Commercial obligations) 
and The Fourth Part – Cenné papíry (Securities)); 
Obchodní zákoník – poznámkové vydání, Linde, 
Praha; Das tschechische Privat- und Wirtschafts-
recht unter dem Einfluss des europäischen Fechte, 
LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster and Sbírka 
příkladů z obchodního práva, C.H. Beck. He main-
ly publishes in Právník journal and from 2000 to 
2002 he led a regular supplement „Legislativa do 
kapsy“ of the economic weekly Profit. •

Mgr. Ondřej Dlouhý
In 2006 he graduated from the Law Faculty of 
Charles University. He has been active in the le-
gal profession since the studies. Ondřej Dlouhý is 
a partner of the law firm ERHARTOVÁ VÍTEK & 
PARTNERS and a leading lawyer mainly respon-
sible for the operational management of the office 
and for a branch office in the fastest growing city 
in the Czech Republic Milovice. On a long-term 
basis he specializes in law information technol-
ogies, real estate law and development, contract 
law, family law and support of start-ups. �

Advokátní kancelář  
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
Šafaříkova 201/17

120 00 Prague 2

Tel.: +420 224 409 920

e-mail: vitek@akev.cz

URL: www.akev.cz

Branch office

ČSA 123

289 23 Milovice

URL: ak-dlouhy.cz
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FELIX A SPOL.  
advokátní kancelář, s.r.o.

W ith over twenty years of experience, thorou-
gh knowledge of the Czech law and legal 

culture and with international outreach, FELIX 
A SPOL. is a Prague-based law office boasting 
a staff of 25 lawyers and covering nearly all areas 
of the Czech legal system. 

FELIX A SPOL. provides comprehensive legal ser-
vices of the highest quality and under competitive 

terms in particular in the following areas: civil and 
commercial law, competition law, business trans-
actions and disputes, mergers, acquisitions and re-
structurings, banking and financial law, insurance 
law, administrative law, labor and employment 
issues, social security, real-estate and project fi-
nancing, tax laws, IT and personal data protection 
issues, intellectual property law as well as trans-
portation law. Furthermore, we represent clients 
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in disputes before government bodies, courts or 
arbitration tribunals, and provide defense in crim-
inal matters.

FELIX A SPOL. Attorneys-at-Law, made the short-
list in the Law Firm of the Year competition as 
a commended law firm in the category of employ-
ment law (2012) and criminal law (2013 & 2014).

FELIX A SPOL. cooperate with leading economic, 
financial and tax experts as well as with renowned 
audit and consultancy companies, and have 
well-established professional contacts with recog-
nized international law firms and auditors.

Civil Law, Intellectual Property 
Law, Personal Data Protection

We offer a wide range of services in the area of 
civil law as a matter of course, and in particular 
following the recent civil-law recast. We special-
ize in intellectual property protection, protection 
of personality, personal data protection as well as 
real estate law, ownership and lien rights, servi-
tude, lease and sublease, rights and obligations fol-
lowing from membership in housing associations, 
consumer protection, third-party liability, health 
law, unjust enrichment, property management and 
property settlement, inheritance law, family law 
and property arrangements between spouses.

Commercial Law, Company Law, 
Competition Law, Mergers and 
Acquisitions
Our office provides a full range of legal services in 
the area of commercial law as well as ongoing le-
gal support and corporate management to perma-
nent clients. We draft contracts and provide legal 
support in negotiating, preparing and reviewing 
contracts. We assess legal risks, carry out legal 
analysis and legal due diligence. We draft legal 
opinions and positions, represent clients vis a vis 
their business partners and before public and other 
organizations. We collect debt and make claims re-
sulting from business transactions. At present, we 
deliver ongoing legal support to about 50 perma-

nent clients many of whom are branches of foreign 
or multinational companies.

Domestic and transnational commercial disputes 
are our regular course of work. Prior to any pro-
ceedings, we carry out a detailed case analysis and 
risk assessment; we draft petitions, appeals and 
other motions; we stand before courts and other 
bodies in the Czech Republic and abroad. Whenev-
er possible, we offer alternative methods of dispute 
resolution, namely conciliation and mediation. 

Labor and Employment Law
We provide a wide range of services in the area 
of labor and employment relations, from handling 
the day-to-day agenda for employers and employ-
ees to labor-law litigation. We offer legal assistance 
with labor safety and protection of health issues, 
with employment contracts and employment ter-
mination. In addition, we cover health and social 
insurance matters, posting of workers abroad and 
employment of foreigners in the Czech Republic.

Public Procurement
FELIX A SPOL. offer legal support in drafting and 
preparing bids for public tenders as well as for 
private competitions. We assist contracting au-
thorities in defining and drafting the terms of their 
tenders. Hitherto, we have provided legal services 
in connection with public procurement namely to 
construction companies, audience survey agen-
cies, transportation, energy and IT companies.

Banking and Finance
With due professional care and thorough knowl-
edge of the structure and functioning of the bank-
ing sector and its internal processes, we draft mod-
el contracts and terms and conditions for banks as 
well as for individual clients in connection with 
specific banking transactions. We have abundant 
experience in project financing, syndicated loans 
and other financial operations as well as in the 
area of securities. 

In cooperation with renowned tax experts, FELIX 
A SPOL. provide legal advice in connection with 
domestic and international taxation issues. 
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Construction and Real-Estate
Our legal services encompass the full range of re-
al-estate and construction business, including PPP 
projects, development projects as well as one-time 
transactions such as purchase or sale of commer-
cial and residential real-estate. We provide legal 
services in connection with public tenders for con-
struction projects and with project financing. 

Our clients include real-estate developers, man-
agement and construction companies as well as 
private entities. We provide ongoing and compre-
hensive legal service to businesses in real-estate 
and real-estate management, including facility 
management, development and site management. 

Attorneys of FELIX A SPOL. are very knowledgea-
ble about the specific features of the Czech real-es-
tate market, such as privatization and restitution 
or settlement of environmental damage. In that 
light, they are able to draft underlying documen-
tation for new constructions and well as refurbish-
ments or redevelopments. 

Defense in Criminal Matters and 
in Administrative Infractions

Experienced attorneys of FELIX A SPOL. deliver 
legal service in criminal and administrative-in-
fraction matters. While we specialize in defense of 
economic offences, we provide assistance through-
out all phases of the criminal proceedings. In addi-
tion, our comprehensive services respond to new 
elements in criminal law, such as corporate crim-
inal liability. 

International Cooperation
As an active member of international networks 
Legalink and INBLF with global presence and of 
NLI Association covering EU member states, FE-
LIX A SPOL. benefits from an effective system of 
professional contacts worldwide which allow for 
high-quality and cost-effective legal services in 
connection with cross-border cases. As a matter of 
course, we interpret Czech legislation in the con-
text of European Acquis and process documents 
issued by European institutions as well as other 
international organizations. �

 

 

FELIX A SPOL.  
advokátní kancelář, s.r.o. 
U Nikolajky 833/5

150 00  Prague 5

Tel.: +420 251 081 111 

e-mail: akfelix@akf.cz 

URL: www.akf.cz
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Glatzová & Co., s.r.o.

Our market position
Since 1994, Glatzová & Co. has become one of the 
Czech Republic’s leading law firms. 

Glatzová & Co.’s excellent reputation is based on its 
legal expertise, its understanding of clients’ business 
interests, and its positive approach to resolving legal 
issues. Relying on its rich experience, the firm sets 
the highest standard in legal services.

Since 2008, Glatzová & Co. provides legal services in 
Slovak too. With its Prague headquarters working in 
close coordination with its office in Bratislava, Glat-
zová & Co. provides clients with the convenience of 
a single law firm serving both the Czech Republic 
and Slovakia.

The firm has won numerous major awards, including:

�	Czech Law Firm of the Year 2013 in Labor Law
�	Czech Republic Law Firm of the Year 2013 and 

2010, Who’s Who Legal
�	Chambers Europe Award for Excellence 2011 and 

2009 for the Czech Republic

Glatzová & Co. is recommended by independent in-
ternational studies and rating publications that eva-
luate the legal services market, including Chambers 
Global, Chambers Europe, European Legal 500 and 
IFLR1000 – International Financial Law Review.

Glatzová & Co. provides legal services in all areas of 
trade and industry and assists clients with all facets 
of their business.

Glatzová & Co. offers assistance to clients conver-
sant in Czech, Slovak, English, German, French and 
Russian.

Our international cooperation
Glatzová & Co. is very highly regarded abroad. Many 
of the most respected international law firms select 
us to work with them on transactions within the 
Czech Republic. Firms such as Slaughter and May, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Hengeler Mueller, 
De Brau Blackstone Westbroek, Kirkland & Ellis, 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Skadden, Ashurst, 
Jones Day and Latham Watkins are considered top 
firms in their countries. Our work with them is in-
tense, comprising a total of one third of our turnover, 
and also encompasses secondments for our lawyers, 
participations in seminars, etc.

We appreciate this cooperation and consider it the 
best indicator of the quality of our work. We regard 
the fact that many of these firms use our services 
virtually on an exclusive basis as a hallmark of the 
quality of our services.

Our corporate culture /  
The way we work

Glatzová & Co. has gained a reputation for our in-
-depth knowledge of law, our sensitive approach to 
our clients’ business issues and our positive attitu-
de to tackling legal problems. Our work principles 
comprise:
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�	Highest possible professional standard: Perfect 
knowledge of the market and the law; thoroughly 
understanding a client’s business goals; extensive 
experience and strong work drive – these are all 
necessary qualities that allow us to guarantee our 
clients professional work of highest quality. We 
will not settle for mediocre. We strive for excel-
lence both in perfect knowledge of the legal sys-
tem as well as in the art of seeing all legal issues 
in their economic context, capturing their essence 
and skilfully applying the law to specific situations.

�	Business assessment: Good work requires not 
only knowledge of legislation but also seeing it 
in the context of a client’s business. This enables 
us to combine legal and practical assessments and 
provide useful advice.

�	Effective solution: We do not think our work is 
restricted to merely assessing legal matters. We 
look for a solution that will work in practice. The 
search for such a solution assumes creativity and 
innovative ideas. Our work does not lie in the 
schematic application and adaptation of document 
templates and sample opinions. We avoid stereo-
types and blind repetition of what has been pre-
viously implemented. We subject every situation 
to a thorough legal analysis, present clients with 
tailor-made solutions, including their advantages 
and disadvantages, and recommend the most suit-
able course of action. We try to avoid vagueness in 
our conclusions at all costs. We are not afraid to 
clearly define what we believe is the correct solu-
tion and stand behind it. We do not hide behind 
empty words.

�	Recruiting and leading our coworkers: We are 
only as good as our people. This is why we pay sig-
nificant attention to recruiting, leading and train-
ing our lawyers. We let our lawyers grow profes-
sionally through a system of internal and external 
training. We regularly send our lawyers to top law 
firms abroad for internships, helping them devel-
op their ability to work and communicate effec-
tively in the environment of global transactions.

�	Personal approach: We believe that our work 
is not about books of law but about people. We 
respect their diversity and we guarantee a per-
sonal approach to each of our clients. Each case 

is expertly supervised by one of our partners, 
who is always available for consultation at the 
client’s convenience.

�	Communication and keeping deadlines: Erudi-
tion, expertise and legal knowledge alone cannot 
solve everything. High-quality legal advice also re-
quires good communication and empathy with the 
client’s situation. We are well aware of the stress 
our clients may face before an important decision. 
That is why we put emphasis on meeting set dead-
lines and our availability. Finding a solution is not 
enough. We must communicate it to the client on 
time and in a way the client will easily understand 
and transform into practice.

�	Corporate culture: We are not a factory for law. 
We do not have international headquarters that 
give orders or must approve every decision. We 
create our own way of approaching work and peo-
ple. Our corporate culture is based primarily on 
responsiveness, willingness and a true drive for 
work. We treat our clients’ problems as our own. 
We care about the result, the true resolution of the 
matter. Our corporate culture promotes ethics, 
integrity and good relations with our clients and 
within the office. We will not tolerate arrogance. 
We respect our clients and each other.

�	Client acquisition: We only attract new clients in 
an ethical manner and foster our market position 
by honest marketing methods (scholarly articles, 
interviews, lectures, conferences). We do not ag-
gressively hunt for new clients and do not work for 
clients who have a bad reputation.

�	Fee billing: Unlike most of our competitors, we 
do not reward our lawyers based on the number 
of billed hours or new clients acquired. Remunera-
tion by hours billed encourages lawyers to pursue 
their own objectives rather than provide the cli-
ent with cost-effective services and reporting time 
worked fairly. We stress not only producing the 
highest quality work, but producing it as efficient-
ly as possible.

Our people
Our people regularly publish scholarly articles in the 
Czech economic media. Our senior partners are re-
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cognised figures who hold major positions outside 
the firm:

�	Vladimíra Glatzová (partner) has long been 
recognised as amongst the most important wom-
en in Czech business (according to the newspaper 
Hospodářské Noviny). She is a member of the 
Board of the Czech Bar Association, to which she 
was nominated by leading Czech law firms to rep-
resent their common interests. She also represents 
the Czech Republic on the European Forum of the 
International Bar Association (IBA). Chambers 
Global ranks her amongst the top five M&A law-
yers in the Czech Republic.

�	Dana Schweigelová (partner) Top international 
rating publications consider Dana Schweigelová to 
be a leading lawyer in banking and finance. She is 
an arbitrator on the Exchange Court of Arbitration 
of the Prague Stock Exchange. Since 2010, she 
has been a Member of the Appeals Commission of 
the Czech National Bank. Since 2011 she has also 
been an arbitrator at the Exchange Court of Arbi-
tration of the Prague Stock Exchange.

�	Jiří Sixta (partner) According to Legal 500, an in-
ternational ranking, Jiří Sixta is amongst the most 
recommended lawyers in M&A. Jiří is in charge of 
the Slovak branch as well as the management of 
the Czech office. 

�	Martin Dančišin (partner) International rating 
publication IFLR 1000 ranks Martin as a leading 
lawyer in the area of restructuring and insolvency. 
Martin is an arbitrator on the Arbitration Court of 
the Economic Chamber of the Czech Republic and 
the Agricultural Chamber of the Czech Republic. 

�	Jindřich Král (partner) According to Legal 500, 
an international ranking, Jindřich Král is amongst 
the most recommended lawyers in Corporate Law 
and M&A. 

�	Petr Čech (of counsel) Besides work for clients, 
Petr focuses on internal education of our lawyers 
with a focus on commercial companies, securities, 
commercial obligations, the new Civil Code and 
the new law on business corporations. In addi-
tion, he is active in the Department of Commer-
cial Law of the Law Faculty of Charles University, 

where he lectures and authors research papers and 
publications.

�	Marie Janšová (senior associate) is one of the 
most respected experts in the Czech labor law, 
highly recommended by top international rating 
publications.

Our clients
Some of our other major clients include: 2K Czech, 
ArcelorMittal, B.Braun Avitum, BigBoard Praha, 
Bosch, Brano, Citibank, Commerzbank, Compa-
rex, ConocoPhillips, ČEZ, ČSOB Leasing, Danone, 
Deutsche Bank, DiGi Trade, E. ON, Eaton Corpora-
tion, Evraz Vítkovice Steel, Evropsko-ruská banka, 
Factoring KB, FCE Credit, FORD MOTOR COMPA-
NY, Fuji, GDF, GES MEDIA ASSET, Goldman Sachs, 
Heidelberg Cement, Henkel, Hochtief, Hypoteční 
banka, IAC Group, ING, Internet Mall, itteligence, 
KBC, KCR, KKCG, Klement, Komerční banka, Kore-
an Air, LIDL, Mazda, Morgan Stanley, MVV Energie, 
Netretail Holding BV, New World Resources, Ondeo, 
OKDC mont, PENTA, PPF, Pražská teplárenská, Ra-
iffeisenbank, RPG Industries, RWE, sanofi-aventis, 
Sberbank CZ, Siemens, Simply You, SISU Capital 
Funds, Sita, Skanska CZ, Sodexo ČR, Strabag, Suez, 
TAJMAC –ZPS, Tchibo, Tesco, T-Mobile Czech, Tra-
velex, UniCredit Bank CZ, VB Real Estate Leasing, 
Visa Europe, Volksbank, Volvo, Volksbank, Warbu-
rg Pincus, Wood&Co., Western Union International 
Bank, WPB capital or Y-Soft Corporation. �

Glatzová & Co., s.r.o. 
Betlémský palác

Husova 5

110 00  Prague 1

Tel.: +420 224 401 440

Fax: +420 224 248 701

e-mail: office@glatzova.com

URL: www.glatzova.com
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fúze & akvizice 
právo obchodních korporací
soutěžní právo & právo EU
energetika, telekomunikace
veřejné zakázky
nemovitosti & stavební právo
bankovnictví & finance
insolvence & restrukturalizace
pracovní právo
právo duševního vlastnictví
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Schönherr je přední advokátní kancelář ve střední a východní Evropě. těžíme ze zkušeností 
a know-how více než 300 právníků ve 13 pobočkách mimo jiné i v Praze. naší základní 
filozofií je kombinace vysoké profesní kvality a efektivního řešení právních problémů.
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Advokátní kancelář  
Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o.

Lions of Law

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. was founded in 1990 as a free 
association of attorneys-at-law. Since its founding 
the law office has achieved a solid share in the 
Czech market. Around 40 employees are currently 
participating in the provision of legal services and 
the operations of the law office’s branches in Pra-
gue and Hradec Králové.  Of these, the expert team  
of the law office consists of 20 attorneys-at-law 
and trainee attorneys-at-law, working together 
with the 4 partners of the law office. The professi-
onal team of the law office consists of prominent 
experts who regularly publish articles in scholarly 
journals and serve as experienced and active mem-
bers of pre-eminent institutions, participating in 
lectures intended especially for professionals.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. is a traditional Czech law office 
providing quality legal services emphasising prac-
tical matters to prominent clients in the private 
and public sphere. During the two decades of its 
existence, it has accumulated know-how unique in 
the Czech Republic in terms of its scope and quali-
ty. The clients of the law office include institutions 
important on a regional as well as national level, 
such government ministries, banks, private televi-
sion broadcasting corporations and many others.

The law office specialises primarily in criminal law, 
media law, sport law, constitutional law, commer-
cial law – mergers & acquisitions, transformations 
and reorganisations, medical law, administrative 
law, tax law and also court agenda including arbi-
trations. An important part of the law office is the 
insolvencies team led by JUDr. Jan Malý, insolven-
cy trustee, who in 2013 expanded his professional 
qualifications by passing the examination to be-
come insolvency trustee with special licence. Con-
sidering the long history and tradition in provision 
of legal services in the area of insolvency law, the 
founding of HJF Insolvenční, a limited company 
and subsidiary of the law office, represented a log-
ical next step. This company is one of the founding 
shareholders in VPI CZ, v.o.s. – Vše Pro Insolvenci 
(All for Insolvency), a newly established unlimited 
liability company specialising in providing servic-
es in the area of insolvency. The specific expertise 
of an insolvency trustee with special licence makes 
our company well-suited to dealing with large and 
very complicated insolvency proceedings.

The law office has also a good success rate in the 
area of constitutional law, in particular with re-
spect to representing clients before the Constitu-
tional Court and in preparing and filing constitu-
tional complaints. The office has been successful 
in defending clients in complicated criminal pro-
ceedings with national implications. In 2012, the 
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law office became one of the highly recommended 
law offices in the area of criminal law. In 2013 
and 2014, the office became a recommended law 
office in the area of criminal law. 

Our attorneys-at-law are professionally accom-
plished in the area of administrative law and qual-
ified to competently assert the clients’ rights in the 
area of administrative justice, i.e. in complaints 
against decisions of public administration author-
ities. In this respect, the law office focuses on de-
fending clients against decisions of competent au-
thorities, especially in the areas of taxes and other 
mandatory levies. In 2013, JUDr. Ondřej Moravec, 
Ph.D., an attorney-at-law in our office, ranked 2nd 
in the prestigious Lawyer of the Year award in the 
Talent of the Year category with his paper titled: 
No taxation without law?

The office provides legal services predominantly in 
the Czech Republic and EU Member States; if needed, 
its services can also be provided in other countries. 
This is facilitated by the office’s active membership 
in ABL (Alliance of Business Lawyers). In order to 
provide the best possible legal services, the office 
co-operates with a number of external specialists, 
especially with specialised attorneys-at-law, auditors, 
tax advisers, court-appointed experts, interpreters 
and notaries. Simultaneously, the office is a member 
of the Czech Service International (CSI), an alliance 
of leading private companies active in the service sec-
tor. The membership enables us to mediate services 
to our clients in the areas of mergers & acquisitions, 
marketing and taxes. In doing so, Advokátní kancelář 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. provides 
a network of comprehensive services to its clients. 
Through its representatives, the law office is also an 
active member of a number of important institutions 
and their expert sections. We would like to introduce 
at least some of them. JUDr. Pavel Fráňa is an arbi-
trator at the Arbitration Court attached to the Czech 
Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber 
of the Czech Republic. JUDr. Pavel Fráňa also actively 
pursues mediation and is registered in the Registry of 
Mediators kept by the Ministry of Justice. JUDr. Jiří 
Hartmann is a member of the disciplinary committee 
of the Czech Bar Association and JUDr. Milan Jelínek 
is a member of the Czech Bar Association committee 
on education and a regional representative of the 
East Bohemian region of the Czech Bar Association.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. is a top Czech law office provi-
ding quality, practically oriented legal services to 
prominent clients in the private and public sphere, 
in the Czech Republic and abroad. The law office 
is well-known and highly praised among professi-
onals and the general public and well-received by 
other attorneys-at-law.

Our Team
JUDr. Jiří Hartmann,  
attorney-at-law
JUDr. Jiří Hartmann graduated from the Faculty 
of Law of Charles University in Prague in 1987, 

where he was awarded the degree 
Doctor of Law. He has worked on 
assignments in the United Kingdom, 
the United States of America and 
Australia. Since the beginning of his 
career he practiced law, focusing on 

commercial law, mergers & acquisitions, financial 
and bank law, investment law and liquidations. 
JUDr. Jiří Hartmann is a founding member of the 
partnership of attorneys-at-law, which shortly after 
its establishment in 1990 assumed a top position 
in the Czech Republic in terms of the scope of the 
legal services provided. Today, it maintains the top 
position on the Czech and international market 
through its professional approach and a growing 
number of attorneys-at-law and other legal experts. 
As of today, JUDr. Jiří Hartmann has a 25-year ex-
perience in the legal profession. He is also a mem-
ber of the Appellate Disciplinary Committee of the 
Czech Bar Association, the Attorney’s Tariff Sec-
tion of the Czech Bar Association and President of 
Czech Service International. He serves as a mem-
ber of the board of directors and supervisory board 
in a number of joint-stock companies.

JUDr. Milan Jelínek,  
attorney-at-law
JUDr. Milan Jelínek graduated 
from the Faculty of Law of Charles 
University in Prague. He launched 
his professional career as a judicial 

trainee at the Regional Court in Hradec Králové 
in November 1974. In December 1975, he be-
came a trainee attorney-at-law and has practiced 
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law ever since. He focused primarily on defence 
in criminal proceedings and civil law, special-
ising in rights to intangible assets, in particular 
trademarks, industrial designs, etc. After 1990, 
his specialisation broadened to include commer-
cial and copyright law. He is an active member of 
the Czech Bar Association where he has worked in 
its advisory bodies, particularly in the education 
committee, and he is a member of the committee 
of regional representatives and a regional repre-
sentative at the Czech Bar Association for the East 
Bohemian region. JUDr. Milan Jelínek also serves 
as an arbitrator. He is fluent in English and under-
stands Russian.

JUDr. Pavel Fráňa,  
attorney-at-law
JUDr. Pavel Fráňa graduated from 
the Faculty of Law of Charles Uni-
versity in Prague and is currently 
a partner at Advokátní kancelář 

Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.. He has 
been a partner in the law office since 1996 and 
specialises primarily in commercial law, financial 
law, securities law, media law and international 
law. During his career he has provided legal ser-
vices in the acquisitions and reorganisations of the 
two largest private TV broadcasters in the Czech 
Republic, represented a number of prominent cli-
ents in disputes before general courts, arbitration 
courts and before the International Court of Ar-
bitration attached to the International Chamber 
of Commerce (ICC) in France. Since 2004, JUDr. 
Pavel Fráňa has been an active arbitrator at the 
Arbitration Court attached to the Czech Chamber 
of Commerce and the Agricultural Chamber of the 
Czech Republic. In 2009, he received the “Best 
Lawyer of the Year” award in the area of procedur-
al law, arbitral proceedings and mediation. JUDr. 
Pavel Fráňa is likewise registered in the Register 
of Mediators kept by the Ministry of Justice. He is 
fluent in English and Italian.

JUDr. Jan Malý, attorney-at-law
JUDr. Jan Malý graduated from the 
Faculty of Law of Charles University 
in Prague in 2000, where he gained 
Master’s degree in 2000 and the title 

of Doctor of Law in 2003. He has practiced law since 
the beginning of his career, where he has specialised 
primarily in the areas of criminal law and commer-
cial contractual relationships. In 2013 he passed 
examination to become an insolvency trustee with 
special licence. JUDr. Jan Malý is also an announced 
shareholder in VPI CZ v.o.s. – Vše Pro Insolvenci. 
JUDr. Jan Malý has been a partner in our law office 
since 2013. �

Advokátní kancelář Hartmann, 
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Sokolovská 5/49

186 00  Prague 8

Tel.: +420 225 000 400 

e-mail: recepcepha@hjf.cz

URL: www.hjf.cz

The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners  
is one of the highly recommended law firms in the fiel of criminal law.

The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners  
is one of the recommended law firms in the fiel of criminal law.

The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners  
is one of the recommended law firms in the fiel of criminal law.
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Advokátní kancelář  
JELÍNEK & Partneři s.r.o. 

We are a strong, developing firm, which is the 
biggest and most powerful in Pardubice region 
with more than a twenty-year tradition
As an all-round law firm we provide legal services 
and counselling in all branches of law to all kinds 
of clients in the Czech republic and also abroad. 
Our customers are natural and also various legal 
persons.

We offer not only complex legal services, but also 
we are prepared to help our clients with partial 
legal acts through our well coordinated team of 
lawyers specializing in different areas of law. For 
our clients we also provide services by cooperation 
with associated lawyers in Slovakia, Hungary and 
Germany when needed.
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We offer legal services in Czech and many fore-
ign languages – English, German, French, Russian, 
Ukrainian and Belarusian.

Our goal is to provide legal services only on the hi-
ghest level. Our priority is always the satisfaction 
of the client, absolute secrecy and high informati-
onal confidentiality.

For our clients´ needs we can offer advice of an 
excellent tax advisor and our firm also cooperates 
with professional private detectives who search 
out evidence and information when needed.

Regarding the fact, that our law firm proved the 
ability to provide its professional services on the 
highest level, it was accepted as the first law firm 
from the Czech republic as a member of Internati-
onal Union (Commonwealth) of Advocates (IU(C)
A) by the members of this union. IU(C)A, with its 
headquarters located in Moscow, is a major asso-
ciation of important law firms in the area of Com-
monwealth of Independent States. 

Regarding the fact that our law firm has been able 
to prove that it is capable of providing legal ser-
vices and counselling consisently on the highest 
professional level, our firm has been accepted 
as for now the only law firm from the Czech Re-
public as a member of International Union (Com-
monwealth) of Advocates (IU(C)A). International 
Union (Commonwealth) of Advocates (IU(C)A), 
residing in Moscow, is a major association of lead-
ing law firms in the area of Commonwealth of In-
dependent States.

IU(C)A unites the leading law firms from Europe-
an states and the states associated in the Common-
wealth of Independent States, actively cooperates 
with Federation Council of Russian Federation, 
The Institute of State and Law of The Russian 
Academy of Sciences, bar associations in the Unit-
ed States of America, France, Germany, Norway, 
Israel and with the Law Society of England and 
Wales. IU(C)A is a member of the International 
Bar Association. � 
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Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

K instellar is a leading international indepen-
dent law firm exclusively operating in the 

markets of Emerging Europe, i.e. Central, Eastern 
and South-Eastern Europe and the republics of the 
former Soviet Union. Kinstellar has seven fully-
-fledged offices (in Almaty, Belgrade, Bratisla-
va, Bucharest, Budapest, Istanbul and Prague) 

and a representative office in London. Through 
our established network of local advisers, we also 
work for our corporate clients and global players 
in the legal markets of all other Emerging Europe 
countries.

The name Kinstellar has been in the market since 
November 2008, when the current Kinstellar part-
ners took over (via an MBO) the Eastern European 
division of a global leader in the legal sector, Lin-
klaters; an interesting point here is that Kinstellar 
is, amongst other things, an anagram of Linklaters. 

Our Prague office was set up as early as 1992; sin-
ce then, it has been progressively rebranded from 
Alliance Praha to Linklaters & Alliance and then to 
Linklaters and today we are known as Kinstellar. 
Since 2009, we have maintained our size in Pra-
gue at 35 lawyers. We take pride in the fact that 
our team is senior and stable – we believe in the 

team spirit and long-term cooperation with both 
colleagues and clients. We are one of the Top Five 
international law firms in Prague. 

Kinstellar maintains a high profile (in addition 
to Commercial Law, Mergers & Acquisitions, Fi-
nance & Capital Markets, Real Estate & Constructi-
on, which are the standard fields covered by most 
large law firms) in a number of specialist disci-
plines and sectors such as:

Kinstellar offices Regional experience
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�	Compliance, Risk & Sensitive Investigation, and 
White Collar Crime

�	Energy, Infrastructure, Natural Resources & 
Extraction

�	Industry & Energy Engineering, Export & Export 
Finance

�	Competition, Public Procurement and State Aid 
�	Life Sciences / Pharmaceuticals
�	Private Equity 
�	IT, Personal Data Protection
�	Telecoms & Media Regulation
�	Labour Law, including Collective Labour Law
�	Restructuring & Insolvency 
�	Dispute Resolution (litigation, ADR, arbitration) 

Like many of our competitors, we are continuously 
receiving awards and recognition from specialised 
organisations in the industry, for example, Cent-
ral & Eastern Europe Client Service Award for 
2012 from Chambers & Partners, The 2014 Corpo-
rate INTL Magazine Global Award: Cross Border 
M&A Law Firm of the Year in the Czech Re-
public, and LegalComprehensive LAW AWARDS 
2014: M&A and Corporate Law Firm of the Year 
 Czech Republic.

We seek to build customer relationships based on 
trust, longevity, and top-quality legal services with 
a high added value, and our pricing policy also 
matches this approach. 

The following transactions are now in the public 
domain, and we can therefore highlight them as 
examples of our work. We provided advice, for 
example, 
�	on the occasion of this year’s two largest fo-

reign direct investment projects in the Czech 
Republic, 
�	to South Korea’s Nexen Tire Corporation 

in the structuring and negotiation of its in-
vestment agreement worth CZK 22 billion, 
for its investment in a tyre manufacturing 
plant, and

�	to Hyundai Mobis on the structuring and ne-
gotiation of an investment agreement with 
the Government of the Czech Republic for its 
investment in the construction of an automo-
tive headlight plant worth more than CZK 4 
billion;

�	to NET4GAS on its refinancing and a change 
of its capital structure, including international 
bonds and bank loans amounting to more than 
EUR 1.15 billion;

�	to Allianz and Borealis infrastructure investment 
funds on their acquisition of NET4GAS for EUR 
1.6 billion;

�	to PRAGUE CAPITAL CITY, in connection with 
a review of Prague’s current anti-corruption 
strategy;

�	to E.ON on the sale of Pražská plynárenská, a.s. 
to the Prague Capital City;

�	to CPI Property Group (Czech Property In-
vestments), on most of its acquisition, lease 
and development transactions (for example, 
the acquisition of a portfolio of office buildings, 
worth over CZK 5 billion, from PPF, etc.);

�	To the MID EUROPA PARTNERS (“MEP”) pri-
vate equity fund on the acquisition of the Alpha 
Medical group (which operates diagnostic lab-
oratories) in the Czech Republic and Slovakia; 
this deal was the largest private equity transac-
tion in the Czech Republic and Slovakia in 2012. 

CSR
For more than 20 years, we have been systemati-
cally investing considerable portions of our profit 
in projects that today are referred to as Corporate 
Social Responsibility. Examples include the Ethics 
in Legal Practice project, which we prepare to-
gether with our partner Pro Bono Aliance and 
which focuses on transparency in the Czech legal 
market. Our other CSR projects include Pro Bono 
Legal Services – provision of free legal advice to 
disadvantaged groups, and Time to Volunteer, 
where we grant our employs one (fully paid) busi-
ness day per year for volunteering. We also orga-
nise three volunteering events per year together 
with the long-term partners of our programme, 
and under the Matched Giving project we donate 
the same amount as that given by our employees 
for certain projects.

VŠEHRD
We are the General Partner of the oldest Czech stu-
dent society, VŠEHRD. Our objective is to promote 
the legal education, self-education and professio-
nal and social networking of the society’s mem-
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bers. For this reason, our lawyers actively and 
regularly speak at VŠEHRD’s seminars on current 
topics and participate in its other educational and 
social events. �

 

Kinstellar, s.r.o.,  
advokátní kancelář 
Na příkopě 1096/19

110 00  Prague 1

Tel.: +420 221 622 111

Fax: +420 221 622 199

URL: www.kinstellar.com 
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Jsme renomovaná advokátní kancelář střední velikosti se sídlem v Praze. V současné době s 25 zaměstnanci. 
Zakladateli společnosti v roce 2003 byli a jejími dosavadními společníky jsou advokáti Mgr. et Mgr. Václav Sládek 
a Mgr. Iva Sládková.

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, správního práva, 
práva cenných papírů, konkursního práva, práva k nemovitostem, bytového a stavebního, práva duševního vlastnictví.

Samostatnou skupinou kanceláře tvoří specialisté na:
  exekuční právo a exekuční řízení
  nemovitosti
  veřejné zakázky

Velká část naši činnosti spočívá v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních, 
u soudů pak včetně řízení před soudem Ústavním, jakož i zpracování příslušných podání nutných pro řízení před evropským 
soudem pro lidská práva ve Štrasburku.
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Kocián Šolc Balaštík,  
advokátní kancelář, s.r.o.

F ounded in 1990 as an association of lawyers, 
and operating as a limited liability company 

since 2012, Kocián Šolc Balaštík (KŠB) is one of 
the largest law firms in the Czech Republic. Based 
in Prague, with branch offices in Karlovy Vary and 
Ostrava, and with more than sixty legal and tax 
advisers, it is well placed to provide comprehen-
sive legal and tax advice to domestic and foreign 
clients. With almost 25 years on the Czech legal 
market, KŠB has carved out a solid reputation as 
a successful and independent law firm, one which 
is also a strong competitor with international law 
firms. KŠB has also been ranked repeatedly as 
a leading law firm in the Czech Republic by in-
dependent and highly prestigious rating agencies. 

Although KŠB is a Czech law firm, its involvement 
in international transactions has created many 
personal contacts over the years and contributed 
to excellent working relationships with major 
law firms all over the world. KŠB is a founding 
member of the World Services Group, a network 
of law firms and other professional advisers in 
more than 115 countries worldwide. KŠB is also 
a member of the International Attorneys Club, 
a global association of leading law firms, and of 
the Employment Law Alliance, an international 
network of law firms advising on labour law. In 
addition, Martin Šolc, one of KŠB’s founding part-
ners, recently became the first lawyer ever from 
Central & Eastern Europe to assume the office 
of Secretary-General of the International Bar 

Association (IBA), the world’s leading organisa-
tion of over 200 bar associations and law socie-
ties and over 45,000 legal practitioners. This year, 
Martin was nominated (as the sole nominee) to 
become IBA’s Vice-President, with the election to 
take place in October 2014.

Our People
KŠB has received many awards from established 
foreign rating agencies, such as Chambers Eu-
rope Awards for Excellence, Who’s Who Legal, 
IFLR100, Legal500, etc. For example, Chambers 
Europe 2014 praise KŠB in Banking & Finance, 
Competition/Antitrust (“A leader on the market 
with a good reputation and excellent lawyers on the 
team”), Corporate/M&A, Dispute Resolution 
(“The team has the ability to translate complex tech-
nical matters into legal language”), Projects&Ener-
gy (“Noted for public sector work, with excellent 
expertise on energy matters. Handles projects manda-
tes and is particularly recognised for its construction, 
dispute and environmental law capabilities”), Real 
Estate, Restructuring/Insolvency, Tax (“An ex-
cellent firm with very recognized people working the-
re – we respect them enormously”) and TMT (“Well 
reputed in the market for telecoms work and regular-
ly assists international companies entering the Czech 
market. Also handles regulatory matters, as well as IT 
outsourcing and data protection”). 

K
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KŠB’s lawyers and tax advisers are acknowledged 
leaders in their areas of expertise. Many of them 
have been ranked as leading lawyers in renow-
ned foreign ratings, such as Chambers Global, 
Chambers Europe, IFLR1000, PLC Which Lawyer?, 
Legal500, and Who’s Who Legal. For instance, the 
latest issue of Chambers Global 2014 lists KŠB 
managing partner Dagmar Dubecká (“fast and 
efficient, whilst giving you the attention you need”) 
and partners Jiří Balaštík (“praised for his commi-
tted and experienced presence on mandates”) and 
Martin Šolc (“cuts an impressive figure”) as lea-
ding experts for corporate law and M&A, and KŠB 
partner Pavel Dejl for dispute resolution (“He is 
a leading expert in the field with excellent practical 
knowledge of the area”), and, once again, Dagmar 
Dubecká and Martin Šolc for restructuring. 

In addition to recognizing KŠB managing partner 
Dagmar Dubecká (an M&A expert) and partner 
Martin Šolc (an M&A expert), Who’s Who Legal 
lists KŠB partner Jiří Horník as an aviation law 
expert, KŠB partner Pavel Dejl as a competition 
law expert and KŠB tax partner Helena Navráti-
lová as a corporate tax expert. Moreover, Wor-
ld Tax 2014 (published by International Tax 
Review 2014) lists KŠB (namely, KŠB’s tax de-
partment led by Helena Navrátilová) as a leading 
Czech tax firm.

Three KŠB partners (Jiří Balaštík – real estate; 
Professor Jan Dědič – corporate law; and Martin 
Šolc (two awards) were named Lawyer of the Year 
in the annual Lawyer of the Year awards held by 
the Czech Bar Association and EPRAVO.cz. KŠB 
managing partner Dagmar Dubecká ranked as 
one of the 25 most important women of Czech 
business in an opinion poll held by Hospodářské 
noviny and IHNED.cz in 2012. In 2013, she ranked 
even higher and finished 13 overall, and also won 
the legal services, consulting and audit category. 

Lawmaking and Publishing Work 
KŠB’s lawyers played a significant role in the pre-
paratory work for the re-enactment of Czech pri-
vate law, which took force and effect on 1 January 
2014. The Ministry of Justice of the Czech Repub-
lic assigned a team of KŠB lawyers led by Pro-
fessor Dědič (including partners Petr Kasík, Mar-

tin Krejčí, and lawyers Jan Lasák, Vladimír Trop 
and Vlastimil Pihera) to draft comments on par-
ticular sections of the new Civil Code. In addition, 
Professor Dědič and KŠB lawyer Vlastimil Pihera 
were members of the Committee for the Applica-
tion of the New Civil Legislation established by 
the Czech Ministry of Justice. Professor Dědič is 
also a member of the Czech Government’s Legis-
lative Council and a member of the Czech Natio-
nal Bank Appellate Board. Another KŠB partner, 
Petr Kasík, is the Chairman of the Third Senate of 
the Czech National Bank Appellate Board and 
a member of the Committee for Private Law of 
the Czech Government’s Legislative Council.

Currently, KŠB’s lawyers are involved in post re-
-enactment matters, mostly by writing and pub-
lishing professional texts and lecturing on re-ena-
ctment issues. KŠB lawyer Jan Lasák led a team 
of authors (which included KŠB lawyer Martin 
Kubík and legal assistant Josef Kříž) who wro-
te a brand new Commentary on the Corporations 
Act. The Commentary was published by Wolters 
Kluwer in September 2014. Moreover, Jan Lasák 
and Vlastimil Pihera contributed to the Commen-
tary on the New Civil Code published by C.H. Beck. 

KŠB Institut, s.r.o., a KŠB subsidiary and new 
learning platform, was established in 2012 and 
focuses on, among other things, issues associated 
with the new Civil Code and the Corporations Act. 
The workshops are tailor-made for directors, man-
agers and lawyers but are also available to those in 
the general public who may be interested in par-
ticular legal or tax matters. Professor Dědič, who 
also authored or co-authored many acts, including 
ones concerning recodification, leads the team of 
lecturers, all of whom are acknowledged leaders in 
their particular areas of expertise. 

Selected References 2013 – 2014:
Below is a summary of just some of the advice 
KŠB has provided to its clients in the last twelve 
months:

�	Corporate law: advice on issues related to the 
re-enactment (amending corporate documents, 
contracts (including directors’ service contracts) 
to comply with the new rules, advice on how 
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to set in-house management procedures, advice 
on adjusting intra-group relationships, etc.) to 
clients such as ČEZ, a.s., Skanska, OKD, a.s., 
Green Gas DPB, a.s., Advanced World Trans-
port, a.s., Ronaldsay/Karlovarské minerál-
ní vody Group, ŠKODA Transporation, a.s., 
Pražská energetika holding, a.s., Česká spo-
řitelna, a.s., etc. 

�	M&A: KŠB advised J&T Finance a.s. and J&T 
Finance Group, a.s. (a cross-border merger and 
transformation into an Societas Europaea), Mit-
subishi Electric, Nextira One Europe B.V., BM 
Management s.r.o. (a Kickstarter funded pro-
ject – Kickstarter is a crowdfunding platform), 
Skanska, a.s. (spin-off by forming a new com-
pany), and Exova Metech AB (acquisition of 
GSMobile Calibration, a Czech provider of cali-
bration and consulting services). 

�	Banking and Finance: KŠB advised O2 Czech 
Republic, a.s. (financing and regulation), RPG 
Byty, s.r.o. (EUR 400 million bond offering 
of 6.75% Senior Secured Notes due in 2020), 
DOMUS N.V. (sole member in RPG Byty s.r.o. 
– advice on an IPO), Dairewa Plc. (EUR and 
CZK secured bond issue), Rockaway Capital SE 
(venture-capital and bond issue), J&T Banka 
a.s. (issue of perpetual hybrid bonds included 
in the bank’s additional Tier 1 capital), and J&T 
Global Finance III and J&T Global Finance IV 
B.V. 

�	Competition: KŠB’s long-term clients include 
RWE, (representing RWE Transgas – the Supre-
me Administrative Court dismissed one of the 
awards on an offence and penalty and returned 
the case to the Competition Authority ), Karlo-
varské minerální vody, a.s. PHILIPS, Asiana, 
Heineken ČR and others. 

�	IP: KŠB advised Sdružení pro internetovou 
reklamu, Karlovarské minerální vody, a.s. 
(litigation regarding unfair competition and 
trademark infringement), National Theatre 
(model contract advice), Douwe Egberts Czech 
Republic s.r.o. (review of software license 
arrangements). 

�	Development and real property: advice regar-
ding the development of the Kladno shopping 
centre, (development of a major regional 
shopping centre, including acquisition of land 
from multiple owners, construction and fit out), 
advice to Agile Europe (solar power plant de-

velopment in India), and ALSTOM (industrial 
facility deal). KŠB advised DOMUS N.V. (the 
sole member in RPG Byty s.r.o.) on a contem-
plated IPO.

�	Public contracts: the City of Plzeň (develop-
ment of a new city theatre – Divadlo Jízdecká), 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., AL-
STOM, s.r.o., and Astellas Pharma s.r.o. 

�	Tax: Český rozhlas (Czech Radio) (a CZK 800 
mil VAT dispute), YIT Stavo s.r.o., JOHN-
SON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s., 
Karlovarské minerální vody a.s., PACCAR 
Financial CZ s.r.o., AWT Doprava a.s, and 
Corinthia Palace Hotels Group. �

 

Kocián Šolc Balaštík,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Jungmannova 745/24  

110 00  Prague 1  

Tel.: +420 224 103 316

Fax: +420 224 103 234

e-mail: info@ksb.cz

URL: www.ksb.cz
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Advokátní kancelář  
Kříž a partneři s.r.o.

A dvokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. was 
established in 1991 as an association of indi-

vidual attorneys and today it has the form of a li-
mited liability company with three partners.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. (AKKP) 
law firm has rich experience in providing legal ser-
vices and is currently one of the leading law firms 
in the Czech Republic. The AKKP team comprises 
of more than 13 experienced attorneys who do not 
only excel professionally, but also in terms of flu-
ency in foreign languages. Thus AKKP is capable of 
providing all legal services in Czech, Slovak, Eng-
lish, German and Russian as well as in other lan-
guages, if required. Most of AKKP’s attorneys have 
studied abroad and a considerable number of them 
also have legal experience not only as attorneys, 
but also in other areas of legal practice. This team 
of AKKP’s attorneys can provide clients with legal 
services on the highest professional level with the 
use of rich experience from all aspects of the legal 
profession. Some of AKKP’s attorneys are counted 
among the leading Czech experts in certain legal 
fields such as labour law and intellectual property 
law and in recent years they have obtained several 
prestigious awards in these legal fields.

AKKP provides complex legal services to local and 
international clientele throughout the spectrum 
of the segments of valid law. AKKP provides legal 
services comprising of the preparation of legal do-
cuments and other legal acts as well as the legal 

representation before general and arbitration cou-
rts. AKKP does not only represent clients before 
general and arbitration courts, but also during ne-
gotiations with state authorities and institutions.

AKKP uses its profound experience from activities 
oriented on the negotiation of disputed issues, 
both in the contractual phase and in attempts at 
an amicable solution to disputes with the goal of 
preventing litigation. AKKP always carefully and 
responsibly considers the possibilities of the solu-
tions to problems, including the time and expense 
factors of eventual court proceedings. AKKP offers 
its clients comprehensive solutions: we use the ex-
pert knowledge of a team of specialists from va-
rious legal fields and we take all the aspects of the 
client’s assignment into consideration. Together 
with an individual approach to each client, we gu-
arantee the shortest path to the resolution of the 
client’s problems.

Fields of legal services  
provided by AKKP:

Mergers, acquisitions and transformations | Litiga-
tion (arbitration and judicial proceedings) | Intel-
lectual property rights and other rights to intangi-
ble assets | Labour law and collective bargaining | 
Public contracts | Economic competition | Power 
engineering | Commercial law: contracts and com-
pany law | Real estate | Bankruptcy | Family law | 

K
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Administrative law | Tax, financial (including ban-
king) and foreign exchange law | Criminal law

AKKP is a member of the International Practice 
Group, which includes dozens of law firms, tax and 
audit consulting companies from several countries 
around the world. AKKP can offer legal services 
not only in terms of Czech law, but through its 
participation in the International Practice Group 
AKKP is able to provide legal and tax consulting 
in most EU countries and other countries around 
the world such as U.S., Russia or China, thereby 
competing with international law firms.

AKKP is the only law firm in the Czech Republic 
that is a member of the ICC Counterfeiting Intelli-
gence Bureau / division of the International Cham-
ber of Commerce specializing in the fight against 
counterfeiting.

In addition to the legal services commonly provi-
ded to clients, AKKP also prepares regular infor-
mation on significant changes to legal regulations 
for its clients. The majority of AKKP’s attorneys 
are also very active in other legal activities, such 
as in the form of frequent publication in Czech and 
foreign trade journals and other periodicals or by 
participating as lectures or co/organizers in a wide 
range of specialized conferences and seminars in 
the Czech Republic and abroad. AKKP’s attorneys 
also provide expert opinions in a wide variety of 
legal fields on the grounds of their academic bac-
kgrounds. AKKP’s team also includes authors of 
treatises from the area of the theory and practi-
ce of copyright law, labour law, the law on the 
protection of personal rights, advertising law and 
other legal fields. Several of AKKP’s attorneys are 
active as arbitrators at the Arbitration Court atta-
ched to the Economic Chamber of the Czech Re-
public and the Agricultural Chamber of the Czech 
Republic. �

 

Advokátní kancelář  
Kříž a partneři s.r.o. 
Dlouhá 741/13 

110 00  Prague 1 

Tel.: +420 224 819 334 

Fax: +420 224 819 343

e-mail: info@ak-kp.cz

URL: www.ak-kp.cz
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MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

T he law firm of MT Legal s.r.o. provides com-
prehensive legal services in the areas of public 

procurement, ICT, business, civil, administrative, 
energy, mining, environmental, medical, water 
management, forestry and labour law as well as 
EC and international law. 

Most importantly, we focus on public investments, 
specialising in public procurement, concessions, 
PPP projects, state aids and EU funds. The servic-
es in the field of public investments are provided 
along with the services in the area of intellectual 
property law with a special focus on IT/ICT law, 
construction law, law related to the water manage-
ment infrastructure, corporate law and law of ob-
ligations, civil law, employment law and EU law. 
In respect of public law, we mainly concentrate on 
representing our clients in judicial and adminis-
trative proceedings and on consultancy regarding 
international law (international arbitration).

We use the extensive expertise of the individual 
members of our legal team, which presently con-
sists of more than 20 qualified lawyers. With re-
gard to clients’ demand for the provision of com-
prehensive solutions, we have been engaged in 
long-term cooperation with several external con-
sultants and experts in economy and taxes, IT/ICT, 
energy and EU funding. As a result, the office is ca-
pable of rendering fully qualified services based on 
each client’s specific needs. A practical example 
is the strategic alliance created by MT Legal and 
SEVEn (the Centre for Effective Use of Energy) to 
provide comprehensive and professional services 

during the implementation of EPC projects – ener-
gy services with contractually guaranteed savings 
(e.g. achieving energy and financial savings with 
no need for direct investments from a client). 

Our experts regularly publish articles in special-
ised media and hold lectures and seminars at pro-
fessional conferences focused, in particular, on 
public contracts, PPP projects, IT/ICT legal issues, 
water management, EPC issues, etc.

MT Legal was founded in September 2008 and has 
been based upon the years of its founders’ –Tomáš 
Machurek, Milan Šebesta, David Dvořák and Petr 
Novotný – experience in law. 

Our services are currently available to clients 
throughout the Czech Republic through our offic-
es in Prague, Brno and Ostrava. Owing to our co-
operation with foreign partners, we also provide 
legal advice in other EU member states as well as 
outside the EU. 

MT Legal is a member of the Association for Pub-
lic Contracts, the Czech Infrastructure Association 
(formerly the PPP Association), Defence and Se-
curity Industry Association of the Czech Republic, 
Association of Energy Service Providers of the 
Czech Republic (APES), Czech Construction Law 
Society and Mining Union.
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Awards
In 2014, we were awarded the highest award “Law 
Firm of 2014 for Public Procurement Section” and 
in 2012 “Regional Law Firm of 2012.” 

We are also regularly rank among the top recom-
mended law firms in the public procurement and 
ICT law sector in this prestigious competition held 
by EPRAVO.CZ under the auspices of the Ministry 
of Justice and the Czech Bar Association. 

For many years we have been the holder of the 
9001:2008 ISO certification issued by the re-
nowned certification institution, NQA. The sub-
ject-matter of the certification is “Provision of le-
gal services and consultancy in the area of public 
investments and public procurement.”

Social responsibility
MT Legal, besides its legal practice, is a long-term 
supporter of selected charity projects of non-profit 
organisations and foundations. We cooperate with, 
or through our pro bono activities we support, 
significant humanitarian organizations such as 
Člověk v tísni and Konto bariéry. The cooperation 
with Konto bariéry has resulted in founding our 
own MT Legal Foundation and we have also be-
come one of the major partners of Konto bariéry. 
Moreover, we also support other projects, such as 
assistance to abandoned or disadvantaged chil-
dren through the cooperation with Tereza Maxová 
Foundation, or the health and reconditioning stays 
for children from the Ukraine held by the Social 
Foundation Fund of the city of Brno known as The 
Homes of Those in Need (Domovy potřebných). 

In the area of sports we support the HC Kometa 
Brno hockey team as well as some handicapped 
athletes through the Czech Sports Representation 
Foundation.

In 2014, our company became a member of the 
Business Leaders Forum (BLF), which is a platform 
that unites socially responsible businessmen and 
firms fulfilling social responsibility with their prin-
ciples. BLF is a part of prestigious international or-
ganizations, International Business Leaders Forum 
and CSR Europe. 

PARTNERS

Tomáš Machurek 
�	One of the founding members and also the cu-

rrent Chairman of the Executive Committee of 
the Association for Public Contracts.

�	Warrantor of suggestions and observations of 
the law firm on the draft of the Act on Public 
Procurement, which is now being prepared in 
accordance with the new European legislation.

�	A direct co-author of the Act No. 137/2006 Coll., 
on Public Procurement prepared in cooperation 
with the Ministry of Regional Development.

�	A co-author of the extensive commentary re-
garding the Act on Public Procurement (ASPI 
2006). He also played an important role in pre-
paring the comprehensive Public Procurement 
Methodology in accordance with the Act No. 
137/2006 Coll., on Public Procurement.

�	A member of the appellate committee of the 
Chairman of the Office for the Protection of 
Competition for the area of public procurement.

�	He has given numerous presentations at various 
seminars, conferences and workshops and has 
been publishing articles in professional publica-
tions for several years.

Milan Šebesta 
�	For several years his main focus has been public 

procurement law, particularly in relation to IT/
ICT law, energy and utilisation of EU funds.

�	A member of the team for suggestions and ob-
servations of the law firm on the draft Act on 
Public Procurement, which is now being pre-
pared in accordance with the new European 
legislation.

�	Besides being a direct co-author of the Act No. 
137/2006 Coll., on Public Procurement, he has 
also co-authored the comprehensive Public Pro-
curement Methodology in accordance with the 
Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, 
prepared for the Ministry of Regional Develop-
ment, and an extensive commentary on the Act 
on Public Procurement (ASPI 2006).

�	In 2011 he successfully completed his post-gra-
duate studies in Public Procurement Law and 
Policy at the University of Nottingham in the UK 
led by Professor Sue Arrowsmith and earned the 
Master of Laws degree (LL.M.). 
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�	He is a holder of the mediator certificate based 
on the Act No. 202/2012 Coll., on Mediation, 
entitling him to perform the position of a regi-
stered mediator to settle commercial and other 
legal disputes.

�	He has been continuously giving numerous pre-
sentations and publishing articles in professio-
nal publications.

David Dvořák
�	A member of the team for suggestions and ob-

servations of the law firm on the draft Act on 
Public Procurement, which is now being pre-
pared in accordance with the new European 
legislation.

�	A direct co-author of the Act No. 137/2006 
Coll., on Public Procurement. 

�	Author of the publication “Contractual obligati-
ons in public procurement and their modificati-
ons” (C. H. Beck, 2014).

�	A co-author of the commentary regarding the 
Concession Act (2nd edition, C. H. Beck).

�	A co-author of the Public Procurement in the 
Construction Industry (2nd edition, Linde) 
publication.

�	He was a member of the appellate committee of 
the Chairman of the Office for the Protection of 
Competition for the area of public procurement.

�	In 2011 he successfully completed his post-gra-
duate studies in Public Procurement Law and 
Policy at the University of Nottingham in the UK 
led by Professor Sue Arrowsmith and earned the 
Master of Laws degree (LL.M.).

�	He represented the Czech Republic in the Advi-
sory Committee for Public Contracts of the Eu-
ropean Commission and in the UNCITRAL wor-
king group for public contracts.

�	He has been giving numerous presentations and 
publishing articles in professional publications 
for several years.

Petr Novotný 
�	A member of the team for suggestions and ob-

servations of the law firm on the draft Act on 
Public Procurement, which is now being pre-
pared in accordance with the new European 
legislation.

�	He was a member of the team participating in 
the preparation of the Act No. 137/2006 Coll., 
on Public Procurement, and one of the authors 

of the comprehensive Public Procurement 
Methodology in accordance with the Act on Pu-
blic Procurement prepared for the Ministry of 
Regional Development.

�	He has extensive knowledge of EU Law related 
to public procurement and concessions, inclu-
ding both domestic and European courts practi-
ce and administrative decisions of the Office for 
the Protection of Competition.

�	In 2012 he successfully completed his post-gra-
duate studies in Public Procurement Law and 
Policy at the University of Nottingham in the UK 
led by Professor Sue Arrowsmith and earned the 
Master of Laws degree (LL.M.).

�	He is a holder of the mediator certificate based 
on the Act No. 202/2012 Coll., on Mediation, 
entitling him to perform the position of a regi-
stered mediator to settle commercial and other 
legal disputes.

�	He has been publishing regularly in professional 
publications.

Services rendered
Public procurement 
�	Our specialised legal team has successfully com-

pleted several hundreds of tender procedures for 
its clients worth tens of billions of Czech crowns.

�	In the area of public procurement, we provide 
comprehensive legal services including, in par-
ticular, elaboration of analyses, evaluation and 
setting of appropriate concepts for resolving 
particular projects, including identification and 
evaluation of potential risks from the point of 
view of Czech law, EU legislation and decision-
-making practice of the Office for the Protection 
of Competition and the Court of Justice of the 
European Union.

�	We also provide services consisting in the ad-
ministration of tender procedures, including the 
preparation of all necessary contract documen-
tation, legal audits (due diligence) of such pro-
cedures, representation of clients in proceedings 
before the Office for the Protection of Competi-
tion or courts as well as training and methodolo-
gy in the field of public procurement.

�	We provide support in the field of electronic ten-
der procedures and central purchasing.

M



272   | EPRAVO.CZ | www.epravo.cz

Concessions, PPP projects
�	As a result of our long-term experience and ex-

pertise, we are able to provide the most extensi-
ve legal support to the contracting entities.

�	Our legal support related to concessions and 
PPP projects particularly includes the prepara-
tion of concepts and analyses of suitable models 
for implementation of PPP projects (including 
concession projects), preparation of concession 
documentation or comprehensive execution of 
a tender (concession) procedure itself or the 
competitive dialogue for infrastructural projects.

State aid
�	State aid supplements the agenda in the area of 

public investments. 
�	We provide services consisting in advisory and 

consultancy activities related to state aid and 
counsel on appropriate solutions, including 
preparation of relevant documentation in ac-
cordance with the EU rules; we are also able to 
represent our clients during meetings and pro-
ceedings before the Office for the Protection of 
Competition or the European Commission or 
other EU institutions.

IT/ICT law
�	For this specific field, we have a team of expe-

rienced experts who have long-term practical 
expertise in this particular area.

�	Our legal services include comprehensive soluti-
ons of legal issues connected with the acquisiti-
on of software and hardware as well as manage-
ment and maintenance of extensive computer 
networks, implementation of software applica-
tions, development and operation of data cent-
res, complete or partial outsourcing of ICT with 
regard to other legal aspects (e.g. labour law, 
protection of intellectual property with a focus 
on copyright, etc.), legal advice regarding pro-
tection of personal data and services related to 
the operation of data boxes.

EU funds
�	Thanks to close cooperation with certified exter-

nal partners, we are able to offer comprehensive 
services for applicants and potential applicants 
for financial resources from the EU structural 
funds.

�	Our legal support includes services in the form 
of preliminary consultations regarding the abili-
ty to obtain grants, preparation and administra-
tion of applications and realisation of correspon-
ding steps related to the implementation of the 
project (e.g. implementation of the procurement 
or concession procedure).

�	Our specialisations have been applied, for exam-
ple, during the administration of several tender 
procedures related to particular operational pro-
grammes (especially ROP, OPŽP, VaVpI, OPPI).

Energy sector
�	We further specialise in consultancy concerning 

energy savings and renewable energy resources. 
�	In 2011, in cooperation with SEVEn, we created 

the Centre for Effective Use of Energy, a state-
-funded organisation and a strategic alliance for 
the realisation of EPC projects (energy services 
with contract-guaranteed savings) aimed at im-
proving energy efficiency, within which clients 
are provided with comprehensive professional 
advice in the form of both technical and legal 
support.

Operating contracts in water management
�	The issue of operating contracts in water man-

agement represents a specific agenda, which is 
related to many sectors.

�	The essence of our services consists in modifi-
cation of existing contracts as well as the pre-
paration of new operating contracts between 
the owners of water management infrastructure 
(municipalities, municipal corporations) and 
the operators of such infrastructure, so that the 
contracts may fulfil the requirements of the best 
international practice. This is one of the funda-
mental conditions for the drawing of financial 
resources for renewal of this infrastructure from 
the Cohesion Fund and the Operational Pro-
gramme Environment.

�	In this area, we cooperate with certified econo-
mic and technical advisers; therefore, we are 
able to offer comprehensive services in the wa-
ter management sector.

Corporate law and law of obligations
�	Our legal assistance in this area includes all 

matters related to corporate law, from the selec-
tion of a suitable type of company and the fou-
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nding thereof to comprehensive management of 
corporate matters and liquidation of companies.

�	In relation to matters concerning law of ob-
ligations, we provide comprehensive advice 
on domestic and international transactions, 
stemming from the proposal of an optimal con-
tractual structure, negotiation and preparation 
of contract documentation to legal services to 
assistance in ensuring the compliance with the 
obligations of the contracting parties.

�	We provide full legal coverage regarding the 
new Civil Code.

Mergers and acquisitions (M&A) 
�	Our legal services include analyses, due dili-

gence, implementation and complete admini-
stration of the entire acquisition transactions, 
consultancy regarding structuring and realisati-
on of transactions of a financial and investment 
character (company transformations, transfers 
of ownership interests, transfers of companies 
and their parts, etc.), including the selection of 
suitable entities.

�	We closely cooperate with economic, accoun-
ting and tax experts.

�	Our goal in these projects is to implement 
transactions effectively under the best conditi-
ons for our clients.

Mining law and environmental law
�	Legal consulting in the area of quarrying (the 

Mining Act, the Act on Mining Activities, the 
Geological Act, the Act on Mining Waste, etc.).

�	Legal consultancy on environmental law (e.g. 
the Act on Protection of Nature and Landscape) 
and associated legislation (e.g. EIA procedures).

�	Legal representation of our clients in judicial 
and administrative proceedings regarding the 
protection and use of mineral resources (e.g. in 
connection with exploration and searching for 
mineral deposits).

�	Legal analyses in mining law, environmental 
law and adherent areas of administrative law.

REFERENCES 
MT Legal’s major clients include: 

�	Ministry of Interior
�	Ministry of Regional Development 

�	Ministry of Labour and Social Affairs
�	Czech Statistical Office
�	VZP CR (General Health Insurance Company of 

the Czech Republic)
�	Státní tiskárna cenin (State Securities Printing 

House)
�	State Fund of Housing Development
�	Moravia-Silesia Region Authority
�	Liberec Region Authority
�	Capital City of Prague 
�	City of Brno
�	City of Ostrava
�	City of Olomouc
�	City of Havířov
�	Office of the Regional Council of the Southeast 

Cohesion Region
�	Technické sítě Brno (Technical networks Brno)
�	Severočeská vodárenská společnost (North – Bo-

hemian Water Supply Company)
�	Pražská teplárenská
�	Dopravní podnik Ostrava (Ostrava Public Trans-

port Company)
�	Zemský archiv v Opavě (Provincial Archives in 

Opava)
�	Vysoké učení technické v Brně (Brno University 

of Technology)
�	CESNET
�	MOTT MACDONALD Praha
�	OHL ŽS
�	Swietelsky stavební 
�	SPP-distribúcia
�	CROY 
�	Městská policie Brno (Brno Metropolitan Police)
�	Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Uni-

versity Hospital Královské Vinohrady) � 
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MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Prague | Brno | Ostrava

Karoliny Světlé 25

110 00  Prague 1

Tel.: +420 222 866 555

Fax: +420 222 866 546

e-mail: info@mt-legal.com

URL: www.mt-legal.com

Jakubská 1

602 00  Brno

Tel.: +420 542 210 351

e-mail: info@mt-legal.com

URL: www.mt-legal.com

Bukovanského 30

710 00  Ostrava

Tel.: +420 596 629 503

e-mail: info@mt-legal.com

URL: www.mt-legal.com
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PIERSTONE s.r.o.,  
advokátní kancelář 

The Full-Service Law Firm for the 
New Economy
Pierstone is a world-class international law firm 
focusing on complex transactions and litigation 
as well as day-to-day legal support in technology, 
media and telecommunications (TMT). We are 
a frequent choice of transnational corporations, 
investment funds and international organizations. 
Ever since its founding in 2004, Pierstone has en-
joyed a reputation as the premier law firm in Cen-
tral and Eastern Europe for businesses focusing on 
technology.

The office in Prague has clients among leading 
telecommunication companies (Alcatel, British 
Telecom, GTS Novera, Orange, Skype, Tele2, Te-
liaSonera, T-Mobile, Vodafone, Volný), IT com-
panies (Apple, AVG, DHL Information Systems, 
Microsoft), media companies (Disney, MTV Adria, 
Turner Broadcasting) and other sectors (Unibail 
Rodamco, Bidvest, Unilin).

The Pierstone network has offices in Brussels, 
London, Moscow, and Prague.

Practice areas
�	IT law and technology law
�	competition law and EU law
�	regulation in telecommunications
�	media

�	outsourcing
�	public procurement
�	commercial law
�	mergers and acquisitions
�	dispute resolutions
�	employment law

Leading partners
Jana Pattynová 
is one of the best experts for IT law and telecom-
munications law in Central and Eastern Europe. 
Over the past 14 years, she acted on some of the 
largest IT and telecommunication transactions in 
the region. Her broad experience also includes 
advising multinational IT companies, major mo-
bile and fixed-line operators throughout the re-
gion and governments. Last year, she worked on 
key projects in the area of telecommunications 
and information technologies on the Czech mar-
ket, including the multibillion Czech Crown 4G 
auction, program of support for next generation 
access networks (NGAs), mobile network sharing 
between T-Mobile and Telefonica and multibillion 
public tenders on the central procurement of soft-
ware by government authorities. Independent le-
gal directories rank Jana consistently as a leading 
expert in technology, media and telecommunica-
tions law. 
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Tomas Schollaert 
enjoys a reputation as a leading technology lawyer 
in the region. Over the past 10 years, he has advi-
sed TMT clients in over 20 countries on impor-
tant regulatory, competition and litigation cases. 
He successfully acted in the first cases that were 
handled under the EU antitrust and state aid rules 
in the new Member States of the EU. Tomas has 
practised in Brussels, Prague, London and Warsaw. 
He is a member of the Brussels Bar Association, 
the Czech Bar Association, the Brussels Antitrust 
Group, and has taught Competition and Telecom-
munications Law at the University of Leuven. He 
regularly speaks at international conferences. 

Lenka Suchánková 
has extensive experience in the field of IT/IP, inc-
luding outsourcing and cloud computing, new me-
dia, data protection including global data transfers, 
privacy compliance and HR/employment. Over the 
past years, she has acted for IT and media companies 
and financial institutions on strategic transactions 
and has advised on some of the world‘s largest soft-
ware licensing deals. She is also an expert on data 
protection, cloud computing and information securi-
ty. She has practiced in London and Vancouver and 
holds degrees from the universities of Prague, Car-
diff and British Columbia. She has published articles 
on cybercrime and other IT issues and is a frequent 
speaker at conferences. 

Iva Zothova 
specializes in M&A and corporate & commerci-
al law. For more than 15 years Iva has provided 
advice to EU & US based investors on numerous 
significant transactions in the CEE region, inc-
luding privatisations of major incumbents (tel-
co, power, gas), acquisitions, acquisition finan-
cings, restructurings and joint ventures. She is 
a recognised specialist and is a co-author of the 
Kluwer’s M&A Handbook: «Corporate Acquisitions 
and Mergers, the Czech Republic» and often lectu-
res on various corporate and M&A topics. In the 
past, she practised in Linklaters, one of the wor-
ld’s top law firms, for 8 years. 

Awards received in the past year
�	Chambers Europe (2014) Band 1 TMT
�	Legal 500 (2014) Tier 1 TMT
�	DealMakers – 2013 – Law Firm   

of the Year (TMT)
�	2013 Global Law Experts Awards - TMT Law - 

Law Firm of the Year in the Czech Republic
�	InterContinental Finance Magazine   

Law Award 2012 �

 

 

PIERSTONE s.r.o.,  
advokátní kancelář 
Na Příkopě 392/9  

110 00  Prague 1 

Tel.: +420 224 234 958 

URL: www.pierstone.com
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PPS advokáti s.r.o.

T he law office „Advokátní kancelář Perthen, 
Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.» has 

been operating on the legal services market since 
2002, formerly as an association of attorneys at 
law and since 2008 as a limited liability company 
(Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadle-
na a partneři s.r.o.).

PPS ADVOKÁTI provides legal services throughout 
the Czech Republic, in particular in the Hradec 
Králové region, Pardubice region, Central Bohemia 

region and the City of Prague. Thanks to our mem-
bership in the international association AEA (The 
European Association of Attorneys) and our coo-
peration with selected offices in Slovakia, Poland, 
Rumania, Bulgaria and Austria, we are capable 
of assuring legal assistance in international legal 
regulations, too. We communicate in the Czech, 
English, German, Russian and French languages.

Our priority is the satisfaction and trust of our 
customers. We prefer long-term cooperation and 
we offer carefully formulated, professionally rea-
soned, comprehensive and, at the same time, the 
best-arranged, most economical legal solutions 
possible at very attractive prices. It is a matter of 
course that our customer is informed regularly and 
in detail and that the data disclosed by the custo-
mer are protected without restrictions in terms 
of time. If required, we cooperate on an external 
basis with selected public notaries, court experts, 
executors, certified translators, real estate offices 
and public auction organizers.

It is our vision to maintain and further develop 
a stable, sufficiently strong and clearly identifiable 
enterprise, our good reputation and name will be 
the guarantee of topquality services provided to 
exacting customers.

PPS ADVOKÁTI provides comprehensive legal 
services to all its clients. In particular provides le-
gal services in public contract law, legal services 
related to non-bank financial sector, legal services 
in criminal law. A significant part of activities of 

Mgr. Jan Lipavský
lawyer, partner

Mgr. Petr Švadlena
lawyer, partner

Mgr. Ervín Perthen
lawyer, partner
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PPS ADVOKÁTI is a contract law as well, not only 
because of the reasons consisting in the recodifica-
tion of Czech civil law. Very large is also litigation 
agenda that includes a large number of lawsuits 
and arbitration proceedings. A broad diversificati-
on of customer base brings stability to PPS even in 
case of worse periods of time affecting the sector 
of legal services.

Pleasing result of our activities is the steadily in-
creasing clientele, which is gaining confidence in 
our services. Continuous increase in clientele is 
also related to increasing number of lawyers, when 
in PPS ADVOKÁTI currently operates 26 lawyers. 
PPS ADVOKÁTI can be classified among the lar-
gest regional law firms in the Czech Republic.

After PPS ADVOKÁTI had been included in 
a survey “Law firm of the year” in 2012 among 
“Highly recommended law offices” , it acquired 
a prestigious award “Law firm of the year for re-
gional office” in 2013, which was defended the 
following year. �

PPS advokáti s.r.o. 
Velké náměstí 135/19  

500 03  Hradec Králové 

Tel.: +420 495 512 831-2 

Fax: +420 495 512 838 

e-mail: pps@ppsadvokati.cz 

URL: www.ppsadvokati.cz
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PricewaterhouseCoopers Legal 
s.r.o., advokátní kancelář

PwC Legal is an international 
transaction and project-oriented 
law firm. 
We provide clients with a unique style of integrat-
ed legal services on complex commercial projects 
and transactions whilst benefiting from a range of 
complementary specialists from other areas of ex-
pertise of PwC and the PwC global network. 

PwC Legal also offers its clients general coun-
sel and corporate secretarial services in both the 
Czech Republic and globally. 

Clients of the PwC Legal network benefit from 
a band access to an extensive global network of 
thousands of qualified legal experts in over 80 
countries. This allows us to provide a complex, 
professional and local one-stop-shop and at the 
same time guarantees the maximum possible level 
of legal and associated services, such as advisory, 
consulting, tax and audit.

Working alongside market-leading experts from 
the PwC network in tax, human resource servic-
es, corporate finance, investment, transaction and 
project structuring, financial services and regula-
tory, our legal team provides innovative, commer-
cially aware solutions to some of the most chal-
lenging business issues. Our focus is to help you 
to find the right solution with the greatest added 
value to your business. We are proud of providing 

creative solutions and responding quickly and effi-
ciently to our clients’ needs.

Why us? 
�	Our lawyers belong among the most qualified 

experts having broad practical experiences both 
in the Czech Republic and abroad;

�	Our lawyers have gained a great deal of experi-
ence providing legal advice to some of the most 
sophisticated global corporations as well as to 
prominent domestic companies;

�	We are able to provide a team of lawyers that 
can deal efficiently and practically with the bu-
siness matters of our clients and do so from an 
international point of view;

�	Along with a wide range of legal experience, our 
lawyers have a extensive knowledge of the envi-
ronment and market they are specialised in and 
they are able to provide our clients with a busi-
ness approach to legal consultancy;

�	In addition to all of our lawyers speaking En-
glish fluently, most of them also speak other 
foreign languages such as German, Russian and 
French as well;

�	We also have considerable experience of mana-
ging projects and transactions within the CEE 
region, with their overall management and 
thanks to our connection with the PwC network 
we enable our clients to manage their projects 
through one point of contact.

P
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Global coverage
The PwC Legal network is present in more than 80 
countries. The unique PwC global coverage repre-
sents a major competitive advantage. You can ma-
nage your regional, European or global business 
activities throughout just one office – PwC Legal 
Czech Republic

Our Services
Our PwC Legal team has extensive experience 
in a range of areas to provide services that add 
value to your business.

Mergers and Acquisitions
Our global M&A network assists clients in acqui-
sitions, divestitures, joint ventures and strategic 
alliances, at all stages of the transaction process.

Most of our work is done in multi-disciplinary 
transactional teams including other legal practice 
areas, tax teams and advisory specialists at PwC. 

For clients planning to sell their business, we of-
fer vendor assistance; vendor due diligence; data 
room management and deal execution. For buyers, 
we have vast experience in carrying out buy-side 
due diligence and deal execution (incl. banking 
and related finance work).

We also advise owner managed and family owned 
businesses from inception to exit and assisting ma-
nagement teams on primary and further buy-outs 
with financial investors.

Banking & Finance
Banks, lenders, sponsors and borrowers rely on 
our expertise in financing across wide range of in-
dustries, commercial, financial and governmental 
sectors. Thanks to our co-operation with PwC, our 
clients are in the position to benefit from a unique 
combination of innovative tax advice with first-c-
lass transactional expertise

EU, regulatory and antitrust
PwC Legal has a vast expertise in EU, antitrust 
and regulatory. Our professionals have been 

involved in a considerable number of land-
mark matters acting for industrial businesses, 
financial institutions, distributors or service 
providers. Our expertise covers:

�	EU and public funds
�	public tenders
�	merger control
�	joint ventures
�	state aid
�	cartels and concerted practices
�	energy and mining sector regulations
�	telecommunication
�	financial services
�	transport
�	agriculture

Corporate governance
The potential risks of ineffective global gover-
nance and compliance systems for multinational 
companies are often not recognised until failure 
occurs. PwC Legal has an extensive global network 
providing access to corporate secretarial specialis-
ts in over 80 territories. 

PwC Legal is in a unique position to assist you in 
ensuring the good standing of all of your legal en-
tities in accordance with local legislation. We are 
also perfectly placed to assist you with the legal 
implementation of your tax planning needs and 
work with you to find the best solutions for your 
business.

Insolvency and Restructuring
PwC Legal Insolvency and Restructuring practice 
has extensive experience advising distressed busi-
nesses, creditors and managements on local and 
multi-jurisdictional debt restructuring and insol-
vency matters.

The unique relationship with tax advisors and 
other service providers allows our clients to bene-
fit from a real comprehensive and complex appro-
ach to solving their problems allows us to addre-
ss the wide range of issues that develop when 
restructuring the assets and liabilities of distressed 
businesses and protecting clients interests.
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Real Estate
Real estate transactions require legal support and 
specific knowledge. Our lawyers have experience 
with real estate transactions and can offer specia-
lized services for many types of transactions from 
single assets to big portfolios, as well as asset or 
share deals. From transaction structuring to con-
tract negotiations, we can help you successfully 
navigate the acquisition process step by step.

Transaction structuring often carries with it legal 
and tax implications (real estate transfer tax, in-
come tax, etc.). Our multidisciplinary approach 
brings legal and tax specialists together to find the 
right solution for you.

Intellectual Property (IP) 
and Technology, Media and 
Telecommunications (TMT)
Our experts in intellectual property, and techno-
logy, media and telecommunications regularly 
provide legal support on software implementati-
on and development projects, copyright-related 
matters, industrial property protection and trans-
fer and other types of IP.

Energy
PwC Legal may provide you with a wide portfolio 
of professional services in the filed of energy law. 
Our experts have extensive knowledge and expe-
rience in the field of energy law counselling, incl. 
the field of renewable energy.

Dispute resolution/Arbitration 
and Litigation

Our disputes network provides advice to a wide 
range of clients worldwide. These include large 
public companies, private companies, partner-
ships, and private individuals. A close relation-
ship with other specialists within the PwC global 
network also provides direct support in areas such 
as forensic analysis, valuation and electronic evi-
dence management, providing a unique advantage 
in the conduct and resolution of disputes.

Employment
We are ready to provide comprehensive advice 
and legal support in connection with labour and 
employment issues. Our services cover in particu-
lar following areas:

�	employment contracts, managerial contracts 
and contracts on executive work

�	various contracts and documents regulating re-
lations between employer and employee

�	collective bargaining agreements and negotia-
ting with trade unions

�	employment termination
�	work rules, health & safety
�	labour law litigation etc.

Industry Groups
PwC Legal professionals benefit from the  know-how 
of PwC industry sector groups and, thus, provide 
legal advice with in-depth knowledge of relevant 
industry.

PwC Legal lawyers specialise in as follows:

�	Automotive
�	Banking & Finance
�	Energy, Utilities & Mining
�	Insurance & Pensions
�	Leisure
�	Pharmaceutical & Healthcare
�	Private Clients
�	Private Equity & Investment Funds
�	Public sector
�	Real Estate, Construction & Environment
�	Retail & Distribution
�	Technology, Media, Telecommunication

Partners of PwC Legal
Irina Tsvetkova
Irina has a large experience in servicing multina-
tional companies. She has played a leading role in 
a number of key CEE economy privatization and 
mergers and acquisitions deals. Additionally, as 
a lawyer, Irina provided advice on employment 
law, corporate and commercial law, foreign in-
vestment regimes and privatisation and also in the 
area of green-field investments. 

P
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Michael Mullen
Michael is the CEE Legal Leader. He is an expe-
rienced lawyer with more than 20 years of prac-
tice not only in the Czech Republic and Slovakia, 
but also in the USA, Russia, Turkey, Hungary and 
Romania. He specializes in M&A, Private Equity/
Venture Capital, Real Estate Law, Legal audits and 
Legal Due Diligence investigations, Labour Law, 
Data Protection and IP/IT Law. Michael is a mem-
ber of the Czech, Illinois and New York Bar Associ-
ations and has over 15 years of legal experience in 
CEE. �

PricewaterhouseCoopers Legal 
s.r.o., advokátní kancelář

Prague| Brno | Ostrava 

City Green Court

Hvězdova 1734/2c

140 00  Prague 4

Tel.: +420 251 151 111

Fax: +420 251 156 111

e-mail: pricewaterhousecoopers.cz@cz.pwc.com

URL: www.pwc.com 

Náměstí Svobody 20

602 00  Brno

Tel: +420 542 520 111

Fax: +420 542 214 796

e-mail: pricewaterhousecoopers.cz@cz.pwc.com

URL: www.pwc.com

Zámecká 20

702 00  Ostrava

Tel.: +420 595 137 111

Fax: +420 595 137 611

e-mail: pricewaterhousecoopers.cz@cz.pwc.com

URL: www.pwc.com
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PRK Partners s.r.o.  
advokátní kancelář

About PRK Partners  
Attorneys at Law
In what ways are we exceptional?  
/ Why choose us?
�	We have been providing first-class legal services 

and have been recognised as being among the 
leading law firms in the market for more than 
20 years now. 

�	PRK Partners is a full-service law firm providing 
comprehensive legal services at the highest pro-
fessional level in all areas of law.

�	We provide our services in most countries of the 
Central European Region. With our network of 
offices in Prague, Ostrava and Bratislava and 
with our team of native and foreign professio-
nals, we offer our clients profound knowledge 
and understanding of relevant local legal sys-
tems, as well as an international perspective on 
any legal issue.

PRK Partners as your experienced advisor 
on new Czech private law.
Our clients have the unique opportunity to receive 
professional advice and the author’s interpretation 
of the new legal regulations – from the primary 
authors of the recodification, who are part of our 
professional team. 

We have a strong track record of assignments re-
lated to recodification – whether private or state-
owned corporations or institutions from various 

industry sectors – we have reviewed and amended 
their legal documents and internal procedures or 
prepared new model documents that comply with 
and utilise the new legal regulations.

We have cooperated with the publishing house 
Wolters Kluwer on the preparation of a new mod-
ule for the ASPI legal information system – Guide 
to the Recodification of Private Law – which in-
tends to familiarise users with the new Civil Code 
and Business Corporations Act.

Our colleagues – authors of the recodification, in 
cooperation with the publishing house Wolters 
Kluwer – have also published a textbook on the 
new Civil Code.

Since 2011 we have been organising specialist semi-
nars and workshops on the new Civil Code and Busi-
ness Corporations Act presented by the authors of 
the new private law as well as by our practitioners. 

Proof of the quality of our work – PRK Partners 
has been recently awarded:
�	The Chambers Europe Awards for Excellence – 

3 times as the National Law Firm of the Year in 
the Czech Republic (in 2014, 2013 and 2010) 
and for Excellent Client Services in 2012.

�	National Law Firm of the Year in the Czech Re-
public in 2013 and 2011 in the Czech Repub-
lic’s most prestigious law firm awards, held 

P
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under the auspices of the Czech Bar Association 
and Ministry of Justice. In the same competition 
PRK Partners has furthermore been voted the 
Best Law Firm of the Year in the Banking and 
Finance category (5 times in the last 6 years), in 
the Employment Law category (2 times) and in 
2012 also in the Corporate Law category. 

�	Law Firm of the Year 2012 for the Central Eu-
ropean Region by the eminent British magazine 
The Lawyer.

�	Second place in the European CSR Award 2013 
in the category “Partnerships involving small 
and medium-sized enterprises (SMEs) and at 
least one non-business organisation”. 

�	Third place in the 11th annual TOP Responsi-
ble Company Awards for 2014. Of more than 
a hundred other firms, ours took third place in 
the category “Workplace of the Future”, where 
a long-term approach to employees, work-life 
balance and sustained above-standard working 
conditions were taken into account.

�	We have received recommendations in renowned 
international legal rating directories: Chambers 
and Partners, The Lawyer, Legal 500, IFLR1000, 
Best Lawyers, Legal Experts, Who’s Who Legal, etc.

�	We are exclusive member firm in the Czech 
Republic for Lex Mundi – the world’s leading 
network of independent law firms.

The following are examples of our 
publishable assignments:

Goldman Sachs, Deutsche Bank
Global financing of the Monier Group in the 
amount of EUR 665 million, involving Senior Se-
cured Notes and Senior Secured Credit Facilities.

HOLCIM 
Assisted Holcim in connection with the divestment 
of their Czech operations to Cemex, including a ce-
ment plant, 17 ready-mix concrete sites and four 
aggregates sites. We also represented the HOLCIM 
group in merger approval proceedings before the 

Czech Antitrust Authority.  
This was one of the top M&A deals in recent years 
not only in the Czech Republic but worldwide.

Československá obchodní banka, a. s.  
Legal advisory to the bank in the financing of 
a portfolio of commercial real estate projects 
(shopping facilities) by way of a bank loan sub-
sequently refinanced by the issuance of privately 
placed secured notes.  
Value of the financing: CZK 1.125 billion (approx. 
EUR 41 million)

Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB 
a UniCredit Bank 
Acted for a club of banks in connection with a syn-
dicated loan facility up to CZK 7.5 billion (approx. 
EUR 273 million) for SAZKA a.s., the leading 
Czech betting company.

Ringier Axel Springer Media AG
Long-term advisory to Ringier Axel Springer Me-
dia AG in connection with the sale of its Czech 
business and with acquisitions and divestments of 
several media and/or internet businesses in Slova-
kia. This is one of the top M&A transactions in the 
Czech Republic and Slovakia in recent years. 

ING Bank N.V., 
Česká spořitelna, a.s.  
Hypo NOE Gruppe Bank AG
One of the top project financing deals in years 
2013/14 – financing of construction of an under-
ground gas storage facility for the KKCG Group in 
Dambořice, Czech Republic. 

PRK Partners acted as Czech legal counsel to the 
finance parties (arrangers, facility agent and secu-
rity agent, issuing bank, original lenders).

Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.  
and UniCredit Bank Czech Republic  
and Slovakia, a.s.
PRK Partners acted as Czech counsel to the finance 
parties (arrangers, facility and security agent and 
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original lenders) in acquisition financing to the MTX 
Group for the acquisition of OKK Koksovny a.s., one 
of the largest coking plants in the Czech Republic,.

ING Bank N.V. 
Advised to ING Bank N.V. in connection with pro-
viding a financing facility of up to EUR 93.6 mil-
lion to companies from the CTP Group for refi-
nancing of logistics centres and office buildings in 
the Czech Republic.

UniCredit Bank Czech Republic  
and Slovakia, a.s. 
PRK Partners acted as legal advisor to the lender, 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., in 
connection with the acquisition financing of Kámen 
Zbraslav, a company engaged in mining. We contin-
ue to represent the client in further acquisition and 
post-acquisition phases of this complex transaction.

Raiffeisenbank a.s. 
Financing the construction costs of multifunction-
al business and shopping centres in Moravia in the 
amount of EUR 100 million (representing the cred-
itor - Raiffeisenbank a.s.)

Komerční banka, a.s. 
Advised in connection with unique granting of a pro-
ject finance loan facility to the charitable organisa-
tion, Energeia, o.p.s., which intends to operate a hy-
droelectric power plant at Štětí on the Elbe River.

This project is the first project in the Czech Repub-
lic that directly links business and ecology with 
social, charitable and educational work.

CA Immobilien Anlagen AG 
Long-term advisory to a leading Austrian real 
estate company CA Immobilien Anlagen AG as 
a creditor in several insolvency proceedings and 
in restructuralisations. 

Northwood Acquisitions LLC 
Assistance to Northwood Acquisitions LLC, an 
American investment fund, in its acquisition and 
refinancing of a five-star luxury Four Seasons Ho-
tel in Prague. 

Publicis Groupe Holdings B.V. 
Assistance to a significant client - Publicis Groupe 
Holdings B.V - in acquiring a Czech and Slovak 
provider of internet marketing services.

Best Hotel Properties a.s.
Represented Best Hotel Properties a.s., a large 
publicly traded Slovak hotel property owner, in 
acquisition of one of the leading hotels in Prague – 
the InterContinental Hotel. 

Head Sport International 
Czech law assistance to Head Sport Internation-
al in the acquisition of Czech producers of sport 
equipment from an Austrian supplier of Head.

Gleeds 
Advising one of the major engineering companies 
on the real estate market in the Czech Republic 
which provides developers with technical con-
struction supervision and support. Legal advice 
targets the aspects of the new Civil Code, Building 
Code, Criminal Code and Tort Law. 

Representing a leading international producer of 
power plant components in a dispute from a con-
tract on international sale of goods and liability 
for defects in aggregate value exceeding EUR 
10millions.

AEW Europe 
Continuous legal assistance to AEW Europe, 
a leading European real estate investment manag-
er with 9 offices throughout Europe, in connection 
with negotiating and renegotiating leases for the 
office and retail spaces, representation in proceed-
ings and drafting new model legal documents to 
conform with the new Czech civil legislation.

P
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EKOSPOL a.s.
Provision of continued legal support, particularly in 
the area of real estate, contracts and protection of IP.

KCC Development 
Long-term advisory to KCC Development on the 
building of a retail center “Central Kladno”, 
brownfield real estate development in Kladno.

ROLEX, VITRA
Continuous legal support of companies Rolex and 
Vitra related to the protection of their IP rights.

COMDATA 
PRK Partners provides the Czech subsidiary COM-
DATA Czech with regular general counselling in 
various areas of law: corporate, contracts, labour 
law, regulatory matters, etc.

Město Kroměříž 
Continuous legal support of the city of Kroměříž in 
connection with its ownership stake in a water and 
sewage company.

General legal advisory in the area of 
Employment law
For many leading corporations and entities, e.g.: 
Heineken, Mattel, SAP, Novartis, Olympus, Česká 
pošta, Britské velvyslanectví, ABInBev, Bondu-
elle, Foot Locker, Česká exportní banka, Marks & 
Spencer, Datart, Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, and many others. �

You get it all. Absolutely. Without compromise. 

 

PRK Partners s.r.o. 
advokátní kancelář

Prague | Ostrava | Bratislava

Jáchymova 26/2

110 00  Prague 1

Tel.: +420 221 430 111

Fax: +420 224 235 450

e-mail: prague@prkpartners.com

URL: prkpartners.com

28. října 3346/91

702 00  Ostrava

Tel.: +420 558 889 099

Fax: +420 558 889 098

e-mail: ostrava@prkpartners.com

URL: prkpartners.com

Hurbanovo námestie 3

811 06  Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 232 333 232

Fax: +421 232 333 222

e-mail: bratislava@prkpartners.com

URL: prkpartners.com 
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RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.

T he RAKOVSKÝ & PARTNERS law firm was es-
tablished as a company in 2004; nonetheless, 

the core of the team, including all the partners, has 
successfully worked together since 2000.

The law office associates lawyers with extensive 
professional experience and wide practice in 
a number of areas, from justice, government and 
local government, international consultancy com-
panies and banks, to legislation and pedagogical 
positions at universities. However, without excep-
tion, we have all obtained the greatest professional 
and expert experience as lawyers working on the 
projects and cases of our clients.

Services and Clients
The law office provides comprehensive legal ser-
vices particularly to business sphere, with empha-
sis on civil and commercial law, litigations and ad-
ministrative proceedings, transaction consultancy 
and legal relations to real estate. Our activities lie 
predominantly in procedural law and representa-
tion of clients in litigation, as well as insolvency 
and distraint proceedings and public auctions. 

The law office also generates a substantial portion 
of its income through implementation of transac-
tions in the area of mergers, acquisitions and re-
structuring, which form our other profile speciali-
zation. The values of some successful acquisitions 
are of the order of billions of Czech crowns. We 
regularly represent successful Czech businessmen, 
on the part of sellers, in sale of assets or interests 

in business companies to foreign investors, either 
strategic or financial (in particular equity funds), 
as well as both domestic and foreign investors on 
the part of buyers.

Orientation towards leading corporate clients ena-
bles us to extend the specialization of the individ-
ual lawyers working in the law office and to offer 
high-quality services for prices corresponding to 
the market environment and the usual remunera-
tion for professional services provided to business-
es in the Czech Republic. 

Since the establishment of our law firm, we have 
been providing services in the Czech and English 
languages; currently, our team also includes attor-
neys-at-law with excellent practical knowledge of 
the German language.

Our Team
Our current team is comprised of 12 lawyers in 
total, 9 of whom are attorneys-at-law; three of the 
latter are partners of the law firm. Partners:

Mgr. Richard Merkun
Faculty of Law of Masaryk University in Brno 
(Master of Laws, 1999).

Richard Merkun has extensive experience in the 
public sector, especially in tax administration. 
Since 2001, he has been active at the bar, where 
he has employed his experience in the area of 
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administration of taxes and fees, including their 
recovery, and concentrates on recovery and ad-
ministration of claims and enforcement of credi-
tors’ rights in general. He has long been concerned 
with contract law, legal relations to real estate and 
procedural law, especially recovery of claims and 
exercise of creditors’ rights through court actions, 
preliminary injunctions, bankruptcy, execution 
and public auctions. He also specializes in law re-
lating to bills and cheques. He publishes articles in 
the professional press in these areas.

JUDr. Adam Rakovský
Faculty of Law of Masaryk University in Brno (Doctor 
of Laws, 1999), professional internships at the Eu-
ropean College, Robert Schumann Institute, Hague 
Academy of International Law, and law faculties of 
the Universities in Granada, Maribor and Budapest.

Adam Rakovský began his legal carrier as assis-
tant to the Vice-Chairperson of the Constitutional 
Court and entered legal practice in 1999. In 2003, 
he established his own law firm, which gradually 
adopted the present form through the incorpora-
tion of further associates. He has been active in 
legislation and in the academic sphere (Masaryk 
University in Brno). He specializes in litigation 
with focus on distraint and insolvency proceed-
ings, as well as transactions and mergers and ac-
quisitions. He is the author of a prestigious com-
mentary to the Act on Public Auctions published 
by the C.H. Beck publishing house and dozens of 
articles in the professional press. He lectures reg-
ularly both for lawyers and for the professional 
public (incl. judges, court bailiffs).

JUDr. Martin Uzsák, LL.M.
Faculty of Law of Masaryk University in Brno 
(Master of Laws, 2001), Faculty of Law of Charles 
University in Prague (Doctor of Laws, 2005), Eras-
mus University Rotterdam, School of Law (LL.M. 
in Business and Trade Law, specialization Corpo-
rate Law and Takeovers, 2006).

Martin Uzsák commenced his professional career 
in the Prague office of the Deloitte consulting 
company, in the Tax & Legal Department. He has 
been active at the bar since 2001. He is concerned 

mainly with commercial law, with emphasis on 
corporations, mergers & acquisitions, securities 
and competition law and also published articles in 
the professional press in these areas. He also has 
substantial experience in dealing with insolvency, 
litigation and arbitration.

References
The following summary indicates our important 
references:

Galleria moda
representation of creditors in the bankruptcy 
proceedings.

Javořice
Consultancy for a consortium of investors in the 
process of restructuring during insolvency pro-
ceedings and restarting operation of one of the 
biggest saw mills in the Czech republic.

Eurofarms
Consultancy for the seller in sale of a real-estate 
portfolio through the sale of assets and of an inter-
est in a business corporation.

Breda
Advice to the seller in sale of real-estate premises 
in the centre of Opava.

SMC Development
Consultancy in sale of an extensive complex of 
properties in the centre of Olomouc and subse-
quent consultancy in establishment of a real-estate 
joint-venture

Rybářství Telč
Advice to the buyer in the acquisition of a majori-
ty interest in the company, de-listing, squeeze-out, 
property restructuring and decrease in the regis-
tered capital.

Roltechnik
Advice to the seller in sale of a 100% share in the 
company.

Pivovar Steiger (SR)
Consultancy for a Czech-English consortium of 
investors related to the acquisition of a majority 
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interest and assignment of receivables from the 
company.

NOVASERVIS / METAL Znojmo
Advice to the sellers in the sale of 100 % of shares 
and assignment of receivables from the company.

Severomoravské vodovody a kanalizace (North-
Moravian Water Supply and Sewerage Company)
Consultancy related to a public contract for pro-
vision of a syndicated loan equal to CZK 1.75 bil-
lion. Advice provided to the company in relation 
to a compulsory take-over bid. �
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ŘANDA HAVEL LEGAL  
advokátní kancelář s.r.o.

Introduction 
ŘANDA HAVEL LEGAL provides legal services to 
Czech as well as foreign companies, entrepreneurs, 
private entities and public institutions. Based on 
our detailed knowledge of the Czech legal environ-
ment and domestic market, as well as our lawyers’ 
extensive experience with international trans-
actions, ŘANDA HAVEL LEGAL offers its clients 
comprehensive legal services in all fundamental 
areas of law, including: 

�	Mergers & Acquisitions  
�	Corporate Law 
�	Securities 
�	Banking & Finance 
�	Competition Law & State Aid 
�	Public Procurement 
�	Energy Sector 
�	Investment projects 
�	Real Estate and Development 
�	Labour Law 
�	Technology, media & telecommunications (TMT)
�	Intellectual Property Rights 
�	Regulation 
�	Personal Data Protection 
�	Environmental Law and Waste Management 
�	Litigation and Alternative Dispute 
�	Insolvency
�	Trust Funds and Clients’ Personal Affairs 

ŘANDA HAVEL LEGAL’s services meet the highest 
international legal as well as business standards, with 

our lawyers drawing on their extensive experience in 
corporate legal departments and with international 
transactions in all areas of law. As a result, our la-
wyers are used to focusing on the business and stra-
tegic aspects of legal cases. ŘANDA HAVEL LEGAL 
provides legal services in six different languages.

ŘANDA HAVEL LEGAL looks at our clients’ legal 
needs from every angle. We are able to handle com-
plex tasks and have the courage to look for innova-
tive solutions. The diversity and strength of its legal 
team allows RANDA HAVEL LEGAL to effectively 
handle large projects in a short time. 

International networks
ŘANDA HAVEL LEGAL provides legal assistance 
both in the Czech Republic as well as abroad. As 
a member of two international networks of legal fir-
ms LAWorld and LEGUS, ŘANDA HAVEL LEGAL is 
able to work closely with member law firms from 90 
states worldwide.

Partners
Mgr. Martin Řanda, LL.M.,  
the Managing Partner
Martin Řanda has extensive expert experience 
in international transactions gained during the 
privatisation of two leading Czech banks and ac-
quisitions of significant Czech industrial and en-
ergy companies. He has participated in projects 
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to create standard bank documentation, as well 
as preparing comprehensive loan contracts and fi-
nancing of developer projects in the banking and 
financing segments. He has been actively involved 
in significant international projects in the areas of 
real estate and construction, including construc-
tion of investment projects, residential projects 
and projects involving extensive shopping centres. 
In the area of dispute resolution, Martin Řanda has 
represented a leading international steel company 
in one of the largest court disputes in the Czech 
Republic. At present, he is focussing on real estate 
and construction, dispute resolution and general 
commercial law and corporate law. Martin Řan-
da’s experience also includes environmental law, 
including the legal area of waste disposal. Martin 
Řanda has been recommended by leading interna-
tional rating companies, specifically by Chambers 
and Partners, IFLR1000 and Legal 500. He speaks 
fluent English.

Mgr. Ing. Jan Havel 
Throughout his career, Jan Havel has acquired ex-
tensive expert experience and knowledge, especially 
in the area of commercial law, mergers and acqui-
sitions and construction law focused on the energy 
sector and supplies of technological equipment and 
investment units, including international EPC con-
tracts. Jan Havel has provided consultancy within 
the framework of international acquisitions and sa-
les of companies in the area of power engineering. 
Jan Havel’s many years of experience include the 
provision of legal consultation in more than 80 com-
plex investment and developer projects in the power 
engineering sector, including nuclear facilities, in 
Europe, Americas and Asia. He also focusses on ge-
neral commercial law and corporate law, the area 
of finance and banking, public contract law and en-
vironmental law, including the legal area of waste 
disposal. Jan Havel has been recommended by the 
Legal 500 international rating company. He speaks 
fluent English, Russian and German. 

Mgr. Tomáš Rydvan
During the course of his career to date, Tomáš Ry-
dvan has provided consultancy during acquisition 
transactions by international and domestic inves-
tors in the Czech Republic and abroad, especially 

in the areas of banking, insurance, industry and 
real estate. He has substantial experience with 
loan and project financing as well as contracts in 
the area of energy and investment units. Tomáš 
Rydvan provides consultancy to tender callers and 
bidders in tender proceedings for public contracts 
during the preparation of bids and organisation of 
tender documentation, including representation in 
objection proceedings, proceedings before the Of-
fice for the Protection of Competition and during 
judicial reviews held at administrative courts. He 
has been recommended by the international Legal 
500 publication for the area of IT. Tomáš Rydvan 
has been recommended by the Legal 500 interna-
tional rating company. He speaks fluent English.

Mgr. Alois Šatava
Alois Šatava provides consultancy to purchasers 
and sellers within the framework of extensive 
international and medium-sized acquisitions and 
sales of companies active in various areas of indus-
try and services, including acquisition financing 
for these transactions and post-acquisition restruc-
turing. Alois Šatava additionally has experience 
with private equity transactions. Alois Šatava has 
provided legal consultancy in the energy sector 
and in the area of supplies of technological units 
and equipment. He has participated in a number 
of international projects in the area of syndicat-
ed loans and bond financing both on the part of 
debtors and on the part of leading international 
institutions as creditors. Alois Šatava has been rec-
ommended by the Legal 500 international rating 
company. He speaks fluent English.

Mgr. Iva Javorská, LL. M. 
Iva Javorská has specialised in mergers and acqui-
sitions. She has provided legal consultancy during 
the privatisation of a leading Czech metallurgical 
company and the restructuring of its receivables 
as well as during the privatisation of the largest 
Czech refining and petrochemical group and the 
comprehensive restructuring of the group’s corpo-
rate governance, including a compulsory takeover 
bid. In recent years, Iva Javorská has completed 
a number of transactions, especially in the areas 
of TMT and production. Iva Javorská is also well 
acquainted with the private equity sector. She fur-
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ther specialises in the area of intellectual property 
law and TMT. In particular, she consults on mat-
ters of copyright of artists, architects and comput-
er programme creators and licensing. Iva Javorská 
has developed her copyright law experience while 
providing legal services to, amongst others, a lead-
ing television broadcaster in the Czech market, 
especially with regard to the rights of performing 
artists. She has extensive experience with contrac-
tual regulation of the development and implemen-
tation of information systems and technology, in-
cluding integrated company management systems. 
Iva Javorská also participated in the acquisition of 
one of the ten most significant international pro-
ducers of antivirus programmes and in the prepa-
ration of its sample contract documentation. Iva 
Javorská has been recommended by the Legal 500 
international rating company. She speaks fluent 
English and French.

International awards
ŘANDA HAVEL LEGAL is highly appraised by promi-
nent international legal rating agencies.

Chambers & Partners 
The prestigious Chambers & Partners company, ma-
pping the quality of worldwide legal services, has 
repeatedly acknowledged ŘANDA HAVEL LEGAL as 
a „Recognised Czech Law Firm“ in four legal areas:

�	Real Estate
�	TMT
�	Energy and projects
�	Competition law

Martin Randa, the Managing Partner, has also been 
repeatedly ranked by an international rating agency 
Chambers & Partners among the outstanding Czech 
lawyers in the areas of real estate and construction.

The Legal 500 
ŘANDA HAVEL LEGAL was awarded in the years 
2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 by the prestigious 
international rating agency The Legal 500: Europe, 
Middle East & Africa as a recommended Czech law 
firm in these legal areas:

�	Banking, finance and capital markets
�	Corporate law and mergers and acquisitions
�	TMT
�	Dispute resolution
�	Real estate and construction

The Legal 500: Europe, Middle East & Africa, an in-
dependent guide which evaluates law firms and indi-
viduals all around the world, has also recommended 
lawyers from ŘANDA HAVEL LEGAL, namely Martin 
Řanda, Jan Havel, Iva Javorská, Alois Šatava, Tomáš 
Rydvan, Tomáš Slabý and Ladislav Peterka.

IFLR1000
In 2011, 2012, 2013 a 2014, ŘANDA HAVEL LEGAL 
was recommended by the rating agency IFLR1000 in 
its international rating publication in the legal areas:

�	Mergers and acquisitions
�	Banking and project financing

Corporate INTL 
ŘANDA HAVEL LEGAL has been awarded as of year 
2010 by an international legal Corporate INTL Ma-
gazine as the “Czech company of the year” in these 
legal areas:

�	Banking and finance
�	Energy
�	Construction �
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▪      Korporátní právo, M&A
▪ Obchodní právo, smluvní právo
▪ Právo nemovitostí, stavební právo
▪ Compliance, kartelové právo
▪ Podpora a poradenství českým podnikatelům při vstupu na německý trh
▪ Finanční právo
▪ Pracovní právo
▪ Soudní řízení, rozhodčí řízení, mediace
▪ Duševní vlastnictví
▪     Správa majetku, svěřenské fondy

▪     Nový občanský zákoník – projekty implementace, školení

Advokátní kancelář Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři je sdružením advokátů, které 
se vyznačuje obchodním myšlením a podnikatelským přístupem – právě tak, jak je tomu 
u společností našich klientů. Poskytujeme právní služby v českém, slovenském, německém 
a anglickém jazyce. 

E-mail: office@uepa.cz
www.uepa.cz
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Randl Partners

R andl Partners, attorneys at law, was incorpo-
rated in 2009, gathering a team of lawyers 

under the heading of founding partners Nata-
ša Randlová and Pavel Randl. Our aim is to be 
a place where clients always find reliable and 
well-balanced legal advice of the highest pro-
fessional level on all aspects of employment law 
and commercial law. Years of working for pro-
fessionals in these fields have taught us how to 
combine legal expertise with the practical needs 
of our clients.

In addition to legal services we also provide ex-
traordinary supplementary services to our clients, 
such as preparation and distribution of HR News 
and Business Bulletins, organizing of workshops, 
seminars etc. Members of the office also systema-
tically actively publish and participate in activities 
of professional associations.

Hot news of 2014 is the establishment of our own 
educational agency Randls Training s.r.o., which 
aims to extend the current presentational activities 
and related educational projects of Randl Partners, 
especially in the area of employment law. In addi-
tion to general employment law workshops, Ran-
dls Training especially offers trainings on currently 
discussed topics. The main difference from other 
educational agencies is also our offer of so-called 
tailor-made training consisting in the “cafeteria” 
concept - where the client can flexibly choose the 
form, topic and time of a lecture and even pick 
the lecturer. Another extraordinary project is the 
HR Academy for HR workers containing 6 to 12 

all-day lectures and practical exercises on employ-
ment law topics with regards to needs of the client. 

The CEO of Randls Training, a former HR Director 
of an international bank, Jarmila Chlumová, says: 
“For many years in my profession I was responsible 
for human resources and also for the education of em-
ployees. Therefore I know that it is a problem to find 
quality training. Randls Training will offer so called 
training with five “P´s”, where Professional lecturers 
will acquaint participants in a Practical form with Pri-
me topics in a Pleasant environment, and with an offer 
of Perfect refreshment.” 

Employment law
Randl Partners is an exclusive Czech member of 
Ius Laboris, an international alliance of leading 
law firms providing specialized services in em-
ployment law. Ius Laboris includes more than 
1,300 lawyers from law firms in 44 countries, 
which provide complex services in 125 cities all 
around the world. Thanks to this fact our clients 
have access to the best employment law services 
all around the world, as well as the unique oppor-
tunity of coordination of crossborder projects. 

The employment law team is headed by Nataša 
Randlová, Partner. Nataša cooperates closely with 
attorneys Tereza Kadlecová and Ondřej Chlada, as 
well as Michal Vrajík who joined the team in 2014. 
The team further includes 5 associates and 3 legal 
assistants with exclusive specialization on the em-
ployment law area. This means that there are 9 

R
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lawyers and 3 legal assistants at Randl Partners 
fully specialized in employment law. External 
consultant of the team is Mr. Petr Hůrka, Ph.D., 
significant employment law expert and lecturer.

We have created a complete spectrum of em-
ployment law support for our clients, from 
routine counselling and preparation of all em-
ployment law documents, help with employment 
terminations, representation in legal disputes, ne-
gotiations with trade unions and works councils, 
structuring and reviewing of collective bargaining 
agreements, advising on choice of governing laws 
issues, urgent telephone and e-mail advice on all 
employment law questions, to regular training and 
publishing in the HR area. All our services are pro-
vided in full extent in Czech and English. 

Ranking – employment law
The professional qualities and dedication of the 
members of our employment law team has been 
frequently recognised by important international 
and Czech rankings and legal publications.

In the most prestigious law firm ranking Chambers 
Europe 2014, the employment law team was al-
ready for the fourth time ranked in the highest 
category (Band 1). Head of the employment law 
team Nataša Randlová was awarded for the third 
time with the unique prestigious Star Individual 
ranking, as a person with an outstanding reputa-
tion in her field. The chart still recognizes her as 
the “number one” in the area of employment law 
in the Czech Republic. Two other lawyers of the 
team had also maintained great positions in the 
ranking by the British company Chambers & Part-
ners, which is a result that has not been accom-
plished by any other Czech law firm in the area of 
employment law.

Other important international rankings and publica-
tions such as Who‘s Who Legal and Best Lawyers 
continue to recommend Nataša Randlová and Te-
reza Kadlecová in 2014 as experts for the area of 
employment and labour law in the Czech Republic.

In 2012, 2010 and 2009, Randl Partners was awar-
ded the title Czech Law Firm of the Year in the 
Employment law category. In previous years the 

office was also rated as a leading firm in the Czech 
Republic in the area of employment law by the 
publication PLC Which Lawyer?, which however 
is no longer being published.

Other activities in the 
employment law area

Members of Randl Partners employment law team 
are also (co)authors of a number of books on em-
ployment law, for example of the publication 
Transfer of rights and obligations of the employer in 
case of a change of supplier issued in 2014, which 
was co-authored by Nataša Randlová a David Bo-
rovec, or the first English written commentary to 
the Czech Labour Code (Labour Code Commentary), 
co-authored by Nataša Randlová and Petr Hůrka. 
Randl Partners employment law team has already 
released four parts of a successful book 50 Questi-
ons and Answers from the Employment Law Advice 
(respectively 40+1 and 40+2) 

Our lawyers further frequently publish in Czech 
and international press. Nataša Randlová is a mem-
ber of the committee of national contributors of the 
journal European Employment Law Cases (EELC). 
We also contribute to the popularization of em-
ployment law through publishing a number of ar-
ticles in daily press, such as providing employment 
law advice weekly on the news website Novinky.cz. 

For our clients we also organize RANDLS HR 
Exchange Meetings 5 times a year, where we 
discuss a pre-selected employment law topic and 
sometimes also invite guests from various areas re-
lated to the meeting topic. The meetings are desig-
ned to help our clients improve their HR practices 
and make the functioning of their companies in 
the field of employment more effective, also throu-
gh the practical experience of others.

Attorneys from Randl Partners actively participate 
in employment law associations, such as the Eu-
ropean Employment Lawyers Association (EELA). In 
2012 Randl Partners played an important role in 
the founding of the Czech Employment Lawyers As-
sociation (CzELA). Nataša Randlová was appointed 
member of the working party of the Legislative com-
mittee of the Czech Government - employment law 
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and social security. She also acts as a mediator for 
collective bargaining claims. As an external lectur-
er, Nataša Randlová teaches employment law at 
the Department of Adult Education and Personnel 
Management of the Faculty of Arts at the Charles 
University in Prague, as well as leads a commer-
cial certified course “Employment Law for HR 
Workers” within the Lifetime Education program.

Commercial law
Commercial law with a focus on corporate law 
and contract law is the other main specialisation 
of Randl Partners. Randl Partners commercial law 
department also provides advice in other areas re-
lated to commercial law, such as real estate law, 
competition law, intellectual property rights, ad-
ministrative law, telecommunications law, PPPs 
(public private partnerships) and financial law. We 
also represent our clients in commercial disputes.

Our aim is that business clients find reliable and 
balanced legal advice of the highest professional 
standards in all aspects of (not only) commerci-
al law in our office. Our legal advice is based on 
experience gained during our many years of work 
for professionals in this field, and we emphasise 
the practical needs and commercial interests of 
our clients. We have created a full spectrum of 
commercial law services for Randl Partners cli-
ents, from routine counselling and preparation of 
all commercial law documents, to urgent telepho-
ne and e-mail advice and consultations, to regular 
publishing of important news in chosen areas.

The commercial law team is headed by Pavel Randl, 
who is one of the founding partners of Randl Part-
ners. Pavel cooperates closely with Attorneys Tomáš 
Sum and Irena Lišková and four Associates whose 
experience ensures effective provision of legal servic-
es. Two legal assistants complete the team, providing 
the necessary administrative and legal support. All 
team members specialise primarily in commercial 
law. They are able to provide Randl Partners clients 
with complex services in the whole range of com-
mercial law and related legal fields in Czech and 
English, and eventually in German and Russian.

Close cooperation with Randl Partners employ-
ment law team allows us to provide complex so-

lutions to our clients‘ legal problems, also when 
purchasing and transferring companies and en-
terprises or their transformations, combining the 
aspects of commercial and employment law.

Ranking - commercial law
A number of significant international and Czech law 
publications have recognised Randl Partners com-
mercial team members for their expertise and per-
formance. PLC Which Lawyer? recommends Randl 
Partners commercial law team in restructuring and 
insolvency and recognizes it in corporate/M&A.

Pavel Randl is recommended as a leading expert in 
the field of general commercial and corporate law, 
mergers and acquisitions and financial law by the 
following publications: The Legal 500, PLC Which 
Lawyer?, PLC Cross-border Restructuring and Insol-
vency Handbook, Financial Law Review (IFLR 1000) 
and European Legal Experts.

Other activities in the field 
of commercial law

Members of Randl Partners Commercial Law Team 
participate in activities of law associations such as 
the International Bar Association (IBA). Further-
more, we publish papers on commercial law topics. 

Every three months, we prepare RANDLS Business 
Bulletin – an update of legal news related to doing 
business, business law and real estate law, always 
focusing on current news from legislation and 
case law. �

Randl Partners
advokátní kancelář

Tetris Office Building

Budějovická 1550/15a  

140 00  Prague 4  

Tel.: +420 222 755 311

Fax: +420 270 007 311

e-mail: office@randls.com

URL: www.randls.com

R



Děti
bez dluhů

164 mmx221,4mm.indd   1 22. 7. 2015   11:22:31



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   299

S

Schönherr s.r.o.

S chönherr is one of the top corporate law firms 
in Central and Eastern Europe. With our wide-

-ranging network of offices throughout CEE/SEE, 
we offer our clients unique coverage in the region. 
Many Schönherr lawyers are recognised leaders 
in their specialised areas of law. Our clients profit 
from the rich diversity of talents, languages and 
cultures that make our lawyers particularly versa-
tile and adaptive. Schönherr was one of the first 
international firms to enter the CEE/SEE market. 
The firm has a long tradition of advising clients in 
all fields of commercial law, providing seamless 
service that transcends national and company bor-
ders. Quality, flexibility, innovation and practical 
problem-solving in complex commercial mandates 
are at the core of the Schönherr philosophy. We 
have a track record of getting deals done with our 
can-do, solution-oriented approach. Our teams are 
tailor-made, assembled from our various practice 
groups and across our network of offices. Such sha-
ring of resources, local knowledge and internatio-
nal expertise allows us to offer the client the best 
possible service. Our practice groups cover the full 
range of commercial legal services and are well 
equipped to handle all aspects of even the most 
complex mandate. Cross-border work is handled 
through centralised or de-centralised contacts, as 
dictated by the client’s needs. Schönherr’s outstan-
ding reputation in all of its practice areas is evi-
denced by its numerous prestigious awards.

Schönherr Czech Republic
Established two decades ago, the office in Prague 
joined Schönherr in 2009. Traditionally focused 
on assisting foreign investors with setting up their 
businesses in the Czech Republic and Slovakia, the 
team has grown into a renowned legal advisor for 
international and domestic companies in all areas 
of commercial law. The Prague office is a recog-
nised leader in a number of areas, including com-
petition, large scale privatisations, domestic and 
cross-border M&A, corporate restructuring, con-
struction and real estate, financing, regulatory law 
and employment. 

Schönherr Prague has been consistently ranked in 
the main areas of business by acclaimed legal di-
rectories such as Chambers Europe, Legal500 and 
IFLR1000. 

Practice areas 
�	banking & finance: Miroslav Gejdoš, Natálie 

Rosová
�	compliance: Jitka Linhartová
�	energy, telecommunications: Jitka Linhartová
�	mergers & acquisitions: Martin Kubánek, Vladi-

mír Čížek
�	insolvency & restructuring: Zoltán Pálinkás, Ra-

dim Ranič
�	IP, IT: Jiří Hrádek
�	real estate: Martin Kubánek, Gabriela Porupková
�	employment: Denisa Zezulka
�	competition & EU: Jitka Linhartová
�	corporate: Zoltán Pálinkás 
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�	dispute resolution: Jiří Hrádek
�	public procurement: Veronika Hocková

Notable transactions
The Prague office of Schönherr provides compre-
hensive legal services to blue chip companies, such 
as Continental Group, Mercedes-Benz, Blackstone, 
CTP, Vienna Insurance Group (VIG), RREEF, IVG, 
Carlyle, DAIHO Group, Cooper Standard Automo-
tive, Siemens Group, Zeppelin, Reico, Assa Abloy, 
ProSiebenSat1.Media, PRE, Triton, Warehouse De 
Pauw (WDP), Smurfit Kappa, Hornbach, Bertels-
mann, Magna, Harsco Corporation, Hypotheken-
bank, Solera, etc.

In addition to providing our clients with continu-
ous advice, we advised on the following publisha-
ble high-profile transactions in the past year:

�	Advised Zeppelin CZ s.r.o. on the takeover of the 
sales and service of mining machinery and equi-
pment part of Caterpillar Global Mining Czech 
Republic, a.s., and on the acquisition of convey-
or belts production unit from Caterpillar Global 
Mining Czech Republic a.s.

�	Advised Continental AG on the Czech aspects 
of the acquisition of Bavaria-based company AZ 
Formen GmbH, including its Czech subsidiary.

�	Advised Orbis Hotel Group on its acquisition 
from Accor of 46 properties across CEE.

�	Advised the Phoenix Group on its acquisition of 
the Sunpharma pharmacy chain in Slovakia and 
the Czech Republic.

�	Advised Vienna Stock Exchange-listed UNIQA 
Insurance Group AG on its rights offering in the 
context of a re-IPO. The transaction successfu-
lly raised gross proceeds of EUR 757 million, 
making it the largest transaction on the Vienna 
Stock Exchange in 2013. 

�	Advised Raiffeisen-Leasing GmbH on its sale of 
a portfolio of renewable energy operating plans 
(wind farms, solar sites) to ContourGlobal Terra 
Holdings S.a.r.l.

�	Advised DAIHO Industrial in relation to the 
acquisition of the Czech subsidiary to Minda 
Schenk Plastic Solutions GmbH.

�	Advised ProSiebenSat.1 Media AG on the sale of 
Merchandising Prague s.r.o.

�	Advised Smurfit Kappa on intra-group restructu-
ring and sale of a 100% share in Smurfit Kappa 
Czech s.r.o.

�	Advised the investment firm Triton on its pur-
chase of ALPINE-ENERGIE Holding AG from 
Spanish group Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC). Schönherr’s offices in Vienna, 
Prague, Budapest and Warsaw were involved. 
(mergermarket transaction).

�	Advised Bosch Rexroth AG on the sale of its 
global pneumatic business to the European in-
vestment group Triton Advisors Ltd.

�	Advised windeln.de on its acquisition of Feedo 
Sp. z o.o., including its online shops “www.fee-
do.cz”, “www.feedo.sk” and “www.feedo.pl”.

�	Advised D.A.S. Rechtschutz on the merger of 
its Czech subsidiary D.A.S. pojišťovna právní 
ochrany, a.s. into its Austrian unit D.A.S. Recht-
schutz AG, Österreich.

�	Advised Solera Holdings, Inc. on its acquisition 
of IBS Automotive s.r.o. (Czech and Slovak pro-
vider of vehicle valuation data).

�	Advised Technicke plastové systémy s.r.o. on its 
sale to L. Possehl & Co. mbH.

�	Advised ZF Friedrichshafen on the sale of its 
rubber and plastics unit active in the automotive 
industry to the China-based company Zhuzhou 
Times New Material Tech Co Ltd. �

Schönherr s.r.o. 
náměstí Republiky 1079/1a

110 00  Prague 1

Tel.: +420 225 996 500

Fax: +420 225 996 555

e-mail: office.czechrepublic@schoenherr.eu 

URL: www.schoenherr.eu
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Squire Patton Boggs, v.o.s., 
advokátní kancelář

T he Prague office of Squire Patton Boggs offers 
its clients all the advantages of combining 

a global know-how of international law firm ha-
ving 44 offices worldwide, with expertise in Czech 
law and knowledge of local market.

The office was founded in 1990 and since then it 
has been representing both Czech and internatio-
nal clients in significant and complex regulatory, 
financial, real-estate and corporate transactions 
and legal matters in the region of Central and Eas-
tern Europe.

The Prague office of Squire Patton Boggs main-
tains extensive and various legal practices combi-
ning the firm’s international experience with the 
necessary knowledge of local markets. In matters 
involving the law of EU we cooperate closely with 
the firm’s office in Brussels and other offices in the 
Western Europe. The Prague office has also beco-
me a significant center of international arbitration 
services, mainly in international investment and 
commercial arbitrations.

Wherever we provide our legal services, we re-
spect the key values of the firm’s one-firm philo-
sophy, various practices, atmosphere of real part-
nership and the belief that the level of our legal 
service must always be the best.

In addition to our legal practices maintained in the 
Czech Republic, we actively participate in activi-

ties of business associations, namely the American 
Chamber of Commerce in the Czech Republic, the 
British Chamber of Commerce in the Czech Re-
public, the French Chamber of Commerce in the 
Czech Republic and the International Chamber of 
Commerce.

Our services include:
�	Arbitration & litigation
�	Intellectual property
�	Banking & finance
�	IT & telecommunication
�	Bankruptcy & restructuring
�	Labor law
�	Competition
�	Acquisitions & mergers
�	Commercial & corporate law
�	Public procurement & PPP
�	Law of EU
�	Project finance
�	Energy
�	Private equity and venture capital
�	Environment
�	Real estate

Awards:
The Prague office and its lawyers are regularly 
recognized as leaders in their field by legal year-
books as e.g. The Legal 500 Europe, Middle East 
and Africa, Chambers Global, Best Lawyers in the 

S
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Czech Republic a European Experts: Europe, Mid-
dle East and Africa.

Squire Patton Boggs global:
Squire Patton Boggs has one of the strongest global 
platforms among global law firms. With the “one 
firm” long-term philosophy Squire Patton Boggs 
provides a seamless legal consultancy worldwide.

Transactions:
�	Advising a club of 8 Slovak banks coordinated 

by one of the Slovak leading banks on EUR 
200,000,000 multi-currency club revolving cre-
dit facility for major Slovak refinery.

�	Revise all forms of financial and security docu-
mentation for SME corporate clients of the bank 
in connection with the New Civil Code of the 
Czech Republic which is effective since January 
1, 2014.

�	Representing the borrower in CZK 900 million 
Investment loan arranged by Raiffeisenbank 
to finance investment and operation of a new 
shopping mall with 100 units located in Tepli-
ce, Czech Republic, opened for public in March 
2014.

�	Advising on EUR 80 million refinancing of an 
office building in the Czech Republic and se-
veral shopping centers in Hungary with Credit 
Agricole Corporate and Investment Bank.

�	Representing a Czech leading banking instituti-
on in financing of works on the completion of 
the 3rd and 4th units of the nuclear power plant 
in Slovakia.

�	Representing a major Czech and CEE agro and 
chemical conglomerate in connection with cor-
porate issues of their subsidiaries.

�	Representing a global manufacturer listed in the 
London stock exchange in acquisition of a Slo-
vak company. The seller was Czech private equi-
ty investor and the transaction was governed by 
Czech law. The purchase price was financed by 
the buyer through the issue of new shares in the 
London stock market.

�	Representing Russian private investors in co-
nnection with acquisition of a leading Europe-
an manufacturer of rolled steel products. Squire 
Patton Boggs advised in connection with the 
whole transaction, including due diligence, sha-

re purchase agreement and acquisition finan-
cing provided by a Russian bank.

�	Representing a private equity private investor 
in a leveraged acquisition of a logistic center for 
the purchase price above EUR 10 mil from a UK-
-listed real estate investor.

�	Lead counsel in an UNCITRAL commercial arbi-
tration seated in Vienna against the central Eu-
ropean country regarding an offset agreement.

�	A large commercial arbitration regarding claims 
for payment and counterclaims for performance 
arising in connection with a major construction 
project worth more than EUR 1,3 billion. The 
arbitration is heard before the Arbitration Court 
attached to the Economic Chamber of the Czech 
Republic and the Agrarian Chamber of the 
Czech Republic. 

�	Obtained a complete victory and reimburse-
ment of most costs in the investment arbitration 
between the Czech Republic and a Germany-ba-
sed real estate development company.

�	Full legal support in connection with permitting, 
development and construction of 45,000 sq. m. 
shopping center on the main square in Olomouc.

�	Representing the client regarding issues related 
to its participation in Temelín project tender to 
build two new nuclear reactors in the Czech Re-
public, including the EPC Contract. 

�	Representing a global real estate investor in its 
exit from a joint-venture vehicle with a major real 
property developer in the Czech Republic. �

Squire Patton Boggs, v.o.s.,  
advokátní kancelář 
Václavské náměstí 813/57 

110 00  Prague 1 

Tel.: +420 221 662 111 

Fax: +420 221 662 222 

URL: www.squirepattonboggs.com 



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   303

T

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI 
advokátní kancelář, s.r.o.

Our firm 
Since its foundation in 1993, TOMAN, DEVÁTÝ & 
PARTNERS have been rendering legal services of 
a high standard to both Czech and foreign clien-
tele. The firm has become well known for provi-
ding practical and successful legal advice despite 
frequent changes in legal regulations. Today, our 
law firm represent a number of long-term clients 
in various legal areas. 

The firm is with regards to its professional environ-
ment and qualification of members of its team ready 
to offer its clients legal services in all legal areas in 
its whole theoretically possible extent, in particular:

�	litigation and defence,
�	contractual issues,
�	documents review,
�	consultation and preparation of legal analysis in 

all legal areas.

Litigation and defence
When it comes to litigation, firm primarily offers 
its clients sophisticated defence of their rights by 
employing all available legal means. Persistence 
and vehemence in enforcing our clients‘ rights are 
the principles, by which we stand, and which have 
been proven effective in the firm‘s practice to date. 
Diligent work with open information sources, pai-
red with an innovative and creative approach to 
dealing with problems enhances our capacity to 

defend our clients‘ rights and justified interests 
even more powerfully. Litigation and defence 
requires innovative thinking and a diligent lawyer 
well-versed in the details of the law in force.

In the field of litigation we particularly specialize 
in criminal defence, tort litigation, trade and civil 
litigation, constitutional law litigation and privacy 
litigation, cases before European courts and judicial 
institutions, administrative law disputes, arbitration 
proceedings and conciliatory and mediation services. 

Contractual issues
Drawing up contractual documentation is one of 
the traditional activities of every lawyer. We have 
long-term experience in drawing up contractual 
documentation in most lines of business and the 
majority of areas of people’s lives. Task of a solici-
tor is always, except standard procedure in case of 
supplementary requirements, crisis situations, etc. 
exert sufficient creativity to the problem solving. 
With respect to rich experiences in contractual is-
sues the firm is more than able to offer such cre-
ativity to its clients and so help to eliminate po-
tential future problems with interpretation of the 
legal relation. In contractual issues and other legal 
matters, the firm offers detailed knowledge of the 
Czech business and legal environment and signifi-
cant experience of its team members and so is able 
to offer legal services in contractual issues flexibly 
and without purposeless delays. 
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Organizational structure of 
a team offering the service
The firm has with regards to its numerous perso-
nnel base teams specializing in different legal are-
as and is therefore able to offer its clients highly 
qualified legal services in all areas of law. Each 
team is responsible for correctness of legal conclu-
sions from the respective legal area. Leader of each 
team is one of the solicitors, who is with respect 
to the client responsible for legal content of the 
service provided by his team. This solicitor is also 
the potential legal representative of the client in 
disputes in front of the court or other judicial bo-
dies in cases from area of his team’s specialization. 

In practice the firm uses its own specific experien-
ces from legal help to its clients who are in diffi-
cult legal situation. That is why the firm provides 
legal services most commonly in decision-making 
procedures of statutory authorities and manage-
ment, in litigation and in defence. 

The firm secures comprehensive legal service for 
many companies. It secures all legal necessities in 
particular in foundation and formation of compa-
nies, increase or decrease of equity capital, pre-
paration of documents, decision-making of autho-
rities, processing of all kinds of contracts, legal 
representation in disputes and related consultancy. 

In 2008 the firm was accepted as a member of the 
world’s first international legal network, INTER-
LEGAL. Now the firm is proud to offer top level 
legal services in more than 30 jurisdictions.

Lawyers
Our team consists of top ranking experts, the vast 
majority of whom possess not only legal knowledge 
and experience but also advanced language skills 
necessary for rendering legal services with an in-
ternational element. Our team is comprised of nu-
merous lawyers who provide legal services, as well 
as supporting staff who are responsible for the day 
to day functioning of the office. Today there are 
30 lawyers, 17 of whom are solicitors. All together 
there are 40 people participating in securing the 
performance of the firm in all its activities. 

The partners of the law office are:

JUDr. Petr Toman, partner, 
graduated from the Faculty of Law at Masaryk Uni-
versity in Brno. This year he has celebrated 30 years 
in advocacy. From 1990 to 1992 he was a member 
of parliament at the Federal Assembly of the Czech 
and Slovak Federal Republic. Together with his 
colleague JUDr. Stanislav Devátý Dr., he has co-au-
thored the publications “Ochrana dobré pověsti 
a názvu právnických osoby” (‘Protection of the good 
reputation and name of a legal entity’), and “Ko-
mentáře k Občanského zákoníku” (‘Commentary 
on the Civil Code’). JUDr. Petr Toman is a member 
of Committee for external relations of Czech board 
of solicitors (ČAK), chairman of editorial board of 
Bulletin advokacie, member of Committee for ex-
pert help and protection of interests of advocates of 
ČAK and member of Expert committee of Law facul-
ty of University of West Bohemia. Since 2014 he is 
a founding member and member of the presidium of 
Union of defence attorneys of Czech Republic He de-
votes himself especially to investments, civil, trade 
and constitutional law. He in particular specializes 
in restitution cases, protection of personal rights, 
law relating to elections and protection of consum-
er rights in relation to bank institutions. JUDr. Petr 
Toman was voted by the general public LAWYER 
OF THE YEAR 2005 and he also took place in front 
places in following years.

JUDr. Stanislav Devátý, Dr., partner, 
graduated from the Faculty of Law at Charles 
University in Prague. From 1990 to 1992 he was 
a member of parliament at the Federal Assembly 
of the Czech and Slovak Federal Republic, from 
1992 to 1996 he was director of the Czech Secu-
rity Information Service (BIS), the Czech Repub-
lic’s counter-intelligence service. Since 1997 he 
has focused on advocacy. In 1998 he was awarded 
the title Dr. and a year later he became a partner of 
the firm. Since 2012 he is also a member of Ethical 
committee of Czech Republic for appreciation of 
participants of resistance movement against com-
munism. JUDr. Stanislav Devátý practices in par-
ticular in the fields of human rights and freedoms, 
criminal law, the protection of personal rights, hu-
man respect and dignity, constitutional law, and 
related matters. JUDr. Stanislav Devátý is valued 
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as one of the best solicitor’s in the Czech Republic 
in fields of criminal law and in human rights. 

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., partner, 
in 1996 graduated from Faculty of Law at Charles 
University in Prague. He has experience of nume-
rous contentious proceedings in diverse fields of 
law. He has represented Czech and foreign clients 
and has gained experience of litigation in several 
European jurisdictions (including England & Wa-
les, Austria & Liechtenstein, and Switzerland.) He 
has provided services to major commercial and 
financial entities in the fields of commercial, fi-
nancial, banking and criminal law. He frequently 
works on cases with an international aspect. JUDr. 
Jaroslav Novák, Ph.D. is valued as one of the best 
solicitor’s in civil law and human rights. 

JUDr. Roman Polášek, partner, 
is active in advocacy since 1992 and as partner 
of the firm since 2007. His legal career began at 
the Office for International Legal Protection of 
Children, in Brno. He then worked as advisor to 
the Chief Justice of the Constitutional Court and 
the Director of the Legal Informatics Division, at 
the Constitutional Court of the Czech and Slovak 
Federal Republics. In 2004 – 2007 he was Deputy 
Minister of Justice for the Czech Republic. In 2008 
he was awarded in competition Lawyer of the year 
for „Contribution to Czech advocacy“. He speci-
alizes especially in international arbitrations and 
cases with an international aspect in both private 
and public law and in business and insolvency law.

JUDr. Filip Seifert, partner, 
graduated from Faculty of Law at Charles Univer-
sity in Prague and passed his judicial examination. 
Further, he completed his MBA (Senior Executi-
ve). At first he worked at an international law firm 
(1998), after that he was an assistant to the Mi-
nister of justice of Czech Republic (1998 – 2002) 
and later judicial expectant of Prague’s Magistra-
tes Court (2002 – 2005). Since 2005 he is active 
in advocacy and since 2006 he is part of our law 
firm, where he now is a partner. In 2011 to 2014 
he was a member of disintegration committee of 
the Minister of agriculture of the Czech Republic. 

Since 2013 he is an external tutor at Law faculty at 
Paneuropean University. Since 2014 he is a foun-
ding member and member of the presidium of Uni-
on of defence attorneys of Czech Republic. He pro-
vides legal services especially in area of disputes 
agenda, contractual agenda and drafting of legal 
analysis, in most areas of law. From the beginning 
of his career he specialises in criminal law. 

JUDr. Jan Nekola, partner, 
graduated from Faculty of University of West Bo-
hemia in 1998 and since 2000 is member of our 
law firm, first as a trainee solicitor, then solicitor 
and now as a partner. JUDr. Jan Nekola specialises 
especially in management of court hearings and 
arbitrations, bankruptcy and execution law, civil-
-law and business-law relations, corporation law 
and defence in criminal cases. 

Most significant transactions 
in the past 12 months

The most significant clients and cases of the firm 
in the past 12 months include:

�	Legal consultancy and representation of hun-
dred thousands’ clients in a case relating to en-
forcement of unlawfully charged loan fees – ini-
tiative Popatkyzpet.cz

�	Legal representation of cases with worth of mi-
lliards of CZK. 

�	Legal representation in numerous well-known 
criminal proceedings. � 
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ 
advokátní kancelář s.r.o.

Introduction 
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář 
s.r.o. is the Czech law firm focused on provision 
of legal services in the area of corporate law, cor-
porate governance, employment law, M&A, real 
estate law, dispute resolution and administrative 
proceedings.

We provide our legal services on the Czech market 
from 2008.

All partners of our law firm acquired their exper-
tise during their long-term participation in Prague 
office of a reputable international law firm.

All lawyers of our law firm provide legal services 
in the same quality in Czech and English language.

Our focus
Our law firm provides legal services in the fo-
llowing areas:

Law of Business Companies and Corporate 
Governance
Complex legal advisory to business companies in 
designing their internal organization, assistance to 
their corporate bodies, preparation and modifica-
tion of articles of association and other documents, 
legal advisory in the area of protection of integri-
ty and reputation of business company and pro-

tection against unfair competition, legal advisory 
in relationships between the company and their 
shareholders, particularly in case of publicly list-
ed companies, legal advisory in the area of law of 
holding companies and in the area of organization 
of general meetings

M&A
Legal advisory within various forms of merges of 
business companies (merges, divisions, changes of 
legal form), sale or acquisition of ownership inte-
rests and shares in business companies, including 
concentration of competitors

Employment Law
Legal advisory in the area of employment law inc-
luding drafting labor law documents in connection 
with restructuring process, preparation and nego-
tiation of managerial contracts, determination of 
principles of remuneration (including remunerati-
on of top management), organization of working 
hours, provision of complex legal services during 
collective bargaining, resolution of disputes con-
cerning discrimination and invalid termination of 
employment

Real Estate
Complex legal assistance in the area of real es-
tate law including structuring and realization of 
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developers projects (both brown fields and green 
fields) and assistance in connection with financing 
of such projects and relating tasks

Commercial Law
Legal assistance in the area of commercial con-
tracts including their preparation, contracts rela-
ting to loans and financing and resolution of dis-
putes regarding the contracts

General Civil Law
Complex legal advisory in the area of civil law in-
cluding contracts, compensation of damages, pro-
tection of integrity of individuals, and other cases

Dispute Resolution
Complex legal assistance regarding dispute resolu-
tion, court and administrative proceedings

Experience
From its formation, our law firm provided legal 
services in numerous transactions including, inter 
alia, the following:

�	Legal advisory during restructuring of a compa-
ny operating in the area of civil air transport 

�	Legal advisory to developer in connection with 
preparation and realization of brow field-type 
project

�	Legal advisory to company listed on numerous 
capital markets operating in the area of real es-
tate in connection with its protection against 
minority shareholders

�	Legal advisory in the area of remuneration of 
top management and corporate governance of 
company operating in the area of petrochemicals

�	Preparation of complex contractual documenta-
tion to provider of accounting software

�	Legal advisory to investors during their di-
vestment of machinery company operating 
in forging business and to investor during his 
acquisition of factory for production of textile 
components

�	Legal advisory in the area of insolvency law 
from perspective of potential restructuring of in-
ternational company engaged in the production 

of plastics and representation of international 
company during Czech insolvency proceeding 
as a creditor

�	Legal advisory during a dispute on invalidity 
of entry of enterprise into registered capital of 
company operating in telecommunications

�	Legal advisory in court disputes with former em-
ployees of air carries relating to its restructuring

�	Legal assistance during restructuring of petro-
chemical company

�	Legal advisory in acquisition of shares from sha-
reholders in a company operating in the area of 
crude oil processing for petrochemical company

�	Complex legal assistance in the area of employ-
ment law to a group of companies operating in 
the air transport, to Czech branch of a leading 
global bank, to companies operating in various 
industries

�	Legal assistance regarding contractual relation-
ships to customers (including competition law 
aspects) of petrochemical company

�	Complex legal assistance to various clients in 
the area of adapting corporate documents to the 
new law �

 

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ  
advokátní kancelář s.r.o. 
Husova 242/9

110 00  Prague 1
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WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. 
advokátní kancelář 

Firm Profile 
WEIL Prague forms part of the international law 
firm WEIL, GOTSHAL & MANGES which, besides 
the Czech Republic, is active in the USA, Great 
Britain, France, Germany, Hungary, Poland, China 
and The United Arab Emirates. It employs more 
than 1,200 lawyers in 20 offices worldwide.

WEIL has been providing legal services in the 
Czech Republic since 1992 and ranks among the 
biggest law firms active in the Czech market. The 
firm currently employs more than 55 highly qu-
alified attorneys and articled clerks, all of them 
fluent in English.

WEIL has long ranked among the best-rated law 
firms in the Czech legal services market. In 2014 
WEIL has been selected twice by EPRAVO.CZ as 
“Law Firm of the Year” for the Best Client Servic-
es, winning also in the Mergers and Acquisitions 
(M&A) and Competition Law categories.

The Firm’s knowledge, experience and professional-
ism in the field of Competition Law is also evidenced 
with two awards WEIL received in 2014, “2014 Cor-
porate Intl Magazine Global Award – Competition 
Law Firm of the Year in the Czech Republic” and 
“Competition Law Firm of the Year in the Czech Re-
public - 2014” from Global Law Experts.

In 2013 WEIL was chosen by EPRAVO.CZ as the 
“Law Firm of the Year 2013” in the International 

Law Firms category, and the “Law Firm of the Year 
2013” in the Mergers and Acquisitions (M&A) and 
Arbitration and Dispute Resolution categories. 
Also in 2013, the firm received from Chambers 
and Partners the prestigious “Chambers Europe 
Award for Excellence” for the most successful 
international law firm operating in the Czech Re-
public – making it the only law firm in the Czech 
Republic to receive such award for the third time 
(previously in 2008 and 2009). In addition, Last 
year, the firm was selected by EPRAVO.CZ the 
“2012 Law Firm of the Year” in the International 
Law Firms category, the “2012 Law Firm of the 
Year” in the Mergers and Acquisitions (M&A) and 
Arbitration and Dispute Resolution categories, and 
the “2012 Law Firm of the Year” in the Best Clients 
Services category. 

A year earlier, WEIL Prague received from Corpo-
rate INTERNATIONAL the award “2012 Law Firm 
of the Year” for Corporate Law. In 2011, WEIL had 
been chosen by EPRAVO.CZ as the „Law Firm of 
the Year 2011” in the Mergers and Acquisitions 
(M&A) and the Arbitration and Dispute Resolu-
tion categories, and it was also awarded the grand 
prize in last year´s EPRAVO.CZ survey – „Law 
Firm of the Year 2011” in the International Law 
Firms category. Together with the Warsaw and Bu-
dapest Offices, WEIL Prague was named by the re-
nowned Editor’s House Financial Times / Merger-
market the “CEE Legal Adviser of the Year 2011” 
in the Mergers and Acquisitions (M&A) category. 
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The prestigious international magazine Interna-
tional Financial Law Review chose WEIL as the 
“The Most Successful Firm of the Year 2011” from 
among international law firms active in the Czech 
Republic. WEIL received the “2010 Law Firm of the 
Year” Award in Mergers and Acquisitions (M&A) 
and Arbitration and Dispute Resolution categories 
from EPRAVO.CZ. Mergermarket selected WEIL 
as the most successful legal advisor in the field of 
mergers and acquisitions in the Czech Republic for 
2009 measured by both the number and value of 
the transactions. In 2009, WEIL also received the 
prestigious award “Chambers Europe Award for 
Excellence” for an international law firm active 
in the Czech Republic after it had previously been 
awarded the same prize also in 2008. In 2008, the 
firm was also awarded the “Best Law Firm in the 
Czech Republic by Client Choice” award in a pres-
tigious survey organized globally among law firm 
clients by International Law Office, an internation-
al independent Internet portal. In late 2008, WEIL 
won the first year of the survey Law Firm of the 
Year organized by EPRAVO.CZ in the Telecommu-
nications and Media category. Together with the 
firm’s offices in Poland and Hungary, WEIL Prague 
received from Financial Times / Mergemarket the 
award “Best Law Firm in Central and Eastern Eu-
rope in the field of M&A for 2007”. WEIL was 
further proclaimed by the International Financial 
Law Review/Euromoney as the “Czech Law Firm 
of the Year 2006” while having received the same 
award back in 2004. 

WEIL’s leading position on the Czech legal services 
market including, inter alia, its best ranking in the 
areas of mergers and acquisitions, corporate law, 
competition law, banking, finance, capital mar-
kets and dispute resolution, was also confirmed by 
independent studies published in internationally 
recognized publications such as Chambers Global 
and Chambers Europe, The European Legal 500 or 
IFLR 1000.

WEIL has long provided legal services in a wide 
range of legal areas such as mergers and acquisi-
tions, corporate law, civil, commercial and labor 
law, financial law, administrative law and com-
petition law, IT and intellectual property, public 
procurement, concessions and PPP projects. The 
firm has also advised on matters involving state 

aid under EU law, drawing of financial resources 
from the EU’s funds and management and disposal 
of public assets. WEIL also regularly represents cli-
ents in proceedings before courts, administrative 
authorities and arbitrators both in the Czech Re-
public and abroad.

Mergers and Acquisitions
WEIL provides legal services in the field of merg-
ers and acquisitions to a wide range of local and 
international clients and participates in the largest 
transactions in that area in the Czech Republic.

WEIL has been providing legal services to ČEZ 
(the Czech Energy Company) in connection with 
a number of domestic and foreign transactions in-
cluding, for example, the sale of Chvaletice power 
plant in relation to the conclusion of option agree-
ments for the sale of Počerady power plant and the 
contemplated sale of Dětmarovice power plant; or 
a selection of a partner for the construction of 2 
new units of the Temelín nuclear power plant, 
which has been the largest M&A transaction in the 
past decade in the Czech Republic.

As regards foreign transactions, WEIL provided le-
gal advice to ČEZ in connection with the sale of 
its 50% shareholding in German mining company 
MIBRAG and the acquisition of a 75% sharehold-
ing in a leading Polish wind farms developer Eco-
Wind Construction. It also acted as its advisor for 
many other acquisitions in the Central, East and 
Southeast Europe regions, including Germany, 
Poland, Romania and Turkey. The firm has also 
advised the MOL Group in connection with its ac-
quisition of a service station network from Lukoil. 

Recently, WEIL has also provided legal consultan-
cy to Telefónica Czech Republic in connection 
with its sale to the PPF Group, and acted or still 
acts as counsel to private equity investors on trans-
actions such as the recent acquisition of a retailer 
engaging in business activities in several Central 
European markets. The Firm’s legal services were 
used, for example, by the U.S.-based private equi-
ty investors Summit Partners in the acquisition 
of a minority stake in AVAST Software; the firm 
further provided legal services, inter alia, to share-
holders of Fincentrum in connection with the sale 
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of their majority stake in the company to private 
investors ARX Equity Partners and Capital Dy-
namics. Other WEIL’s major clients also include 
General Electric or the Czech Railways.

Dispute Resolution and 
Arbitration

WEIL provides legal consultancy and legal rep-
resentation services in judicial and arbitration 
proceedings for many major private corporations, 
both local and foreign, as well as for public au-
thorities. Given their financial scope and legal and 
factual complexity, these disputes rank among the 
most important ones in the Czech Republic. 

Clients represented in this field, historically and/
or currently, include ČEZ (successful representa-
tion in the international arbitration resolving on 
the Bosnian “Gacko” project, arbitral proceedings 
instituted by ČEZ against the Republic of Albania, 
ČEZ’s international arbitration against Electrica 
SA of Romania, and the firm’s disputes involving 
lignite supplies securing and pricing); the Odra 
River Basin Management (successful representa-
tion in its litigation for damages caused by floods 
of CZK 16 billion plus late charges; being the larg-
est-ever litigation in Czech history); the Czech Re-
public (international arbitration proceedings un-
der bilateral treaties on protection of investments, 
claims for damages or most recently investor–state 
arbitrations in connection with subsidies for the 
production of electricity from solar radiation; dis-
putes for damages resulting from alleged failure 
to ensure appropriate depths of water in the River 
Labe); Telefónica Czech Republic (various dis-
putes, including disputes related to regulation of 
competition; action for unlawful interference of 
the Office, actions for damages suffered by breach 
of competition law, legal representation in a dis-
pute against Vodafone regarding fees for mobile 
network interconnection); Telefónica S.A. (Spain) 
(dispute involving additional payment of the dif-
ference between the fair share value and the actu-
al bid price in connection with the mandatory bid 
for shares in Český Telecom); Česká spořitelna (in 
proceedings before Czech courts and the Financial 
Arbitrator of the Czech Republic against actions 
lodged by its clients claiming reimbursement of 

fees paid for the administration of consumer and 
mortgage loans in the matter of disputes relating 
to the TEST Civic Association); Road and Motor-
ways Directorate of the Czech Republic (numer-
ous arbitration proceedings involving the the D47, 
D3 and D1 Motorways; Regional Government of 
Ústí nad Labem (numerous disputes in connec-
tion with its obligations to provide public trans-
portation services); ČEZ Distribution (litigation 
concerning claims under contract termination, 
determination of contract invalidity, unfair com-
petition disputes and litigation against land own-
ers); Unipetrol (disputes regarding the validity of 
resolutions adopted by General Meetings and the 
minority shareholders squeeze-out); OSINEK and 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL (dispute with a Czech 
subsidiary of Arcelor Mittal regarding the price 
for pig iron), Prague Airport (copyright protec-
tion dispute), Czech Railways (litigation involving 
damages and labor law disputes); or VÍTKOVICE 
HEAVY MACHINERY (international arbitral pro-
ceedings for damages due to a breach of a goods 
supply agreement). 

Antitrust/Competition
Legal services provided by WEIL in the field of an-
titrust/competition law, span the whole spectrum 
of matters pertaining to that field. These include, 
in particular, general assessment of clients’ con-
duct in light of competition law requirements, 
merger filings to relevant competition authorities, 
state aid matters, or direct representation of cli-
ents before the Office for Protection of Competi-
tion or the European Commission, especially in the 
area of restrictive practices, including the respec-
tive judicial review procedures.

WEIL has represented or is currently representing 
clients such as Telefónica Czech Republic (pro-
ceedings before the Czech Office for Protection of 
Competition regarding alleged abuse of dominant 
position, proceedings before administrative courts 
regarding action for unlawful interference of the 
Office, disputes for damages allegedly suffered by 
a breach of competition law), Czech Railways 
(proceeding regarding alleged dominant position 
abuse in the freight transport market, including 
subsequent court proceedings; proceedings re-
garding alleged dominant position abuse due to 
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dumping price practices related to the line Prague 
– Ostrava). ČEZ on a number of cases or projects 
(in such as the alleged abuse of dominant posi-
tion case in connection with coal purchases or in 
proceedings seeking approval for concentrations, 
e.g., acquisition of a 100% shareholding in Ener-
gotrans), the Fincentrum Group (representation 
before the Office for the Protection of Competition 
in relation to the acquisition of a controlling stake 
in Fincentrum by its shareholders and new private 
equity investors), AVE CZ in a large investigation 
by Czech Office for Protection of Competition of 
the alleged cartel in the waste disposal market and 
the market of the road cleaning, Czech Post (post-
al services issues), OMV Czech Republic in pro-
ceedings conducted by the Czech Office for Protec-
tion of Competition in connection with the alleged 
prohibited price-fixing concerted practices in the 
Czech fuel market and in the subsequent judicial 
review proceedings. 

Furthermore, WEIL advises on a regular basis Pl-
zeňský Prazdroj and SABMiller on various com-
petition law aspects of their activities in the Czech 
market. 

Banking and Finance
WEIL’s clients in the area include a number of 
Czech and international banks and financial in-
stitutions, as well as major corporate clients, gov-
ernmental entities and public authorities to whom 
WEIL has provided or is providing legal advice in 
connection with their financial projects, including 
issues of debt securities in the Czech, European or 
U.S. capital markets; structured finance, mezza-
nine or syndicated loans.

In 2014, for example, WEIL has provided legal ad-
vice to ČEZ on its offering of bonds exchangeable 
for a total of 7% of shares in MOL, a Hungarian oil 
and gas company, and on its invitation to holders 
of its outstanding Eurobonds to tender their bonds 
for purchase, one of the largest transactions in 
Czech capital markets in 2014. The largest project 
dealt with by a WEIL team for ČEZ addressed the 
issue of financing the planned construction of two 
new units for the Temelín nuclear power plant, 
including the possible construction of up to three 
other similar units at another potential location in 

Europe, being the largest-ever project in the his-
tory of the Czech Republic. Weil also participated 
as counsel in the US offering of ČEZ’s bonds under 
Rule 144A; offerings of municipal Euro bonds and 
short-term promissory notes of the Capital City 
of Prague; offerings of both short and long-term 
promissory notes of Dopravní podnik hlavního 
města Prahy; request of ČEZ for change of condi-
tions for offerings of Euro bonds listed on the Lux-
embourg Stock Exchange, or in connection with 
the ČEZ Eurobond offerings under its Eurobonds 
Program.

Weil advised Česká spořitelna in proceedings be-
fore Czech courts and the Financial Arbitrator of 
the Czech Republic regarding actions of its clients 
claiming reimbursement of fees paid for the admin-
istration of consumer and mortgage loans; in addi-
tion, Weil has also provided legal services on mat-
ters such as the possible impact of Czech private 
law re-codification on Česká spořitelna’s banking 
activities due to enactment of the New Civil Code 
and the Act on Business Corporations.

Other major clients of WEIL include, for example, 
the General Electric Capital Corporation global 
financial group (legal consultancy in connection 
with the preparation of the recovery plan required 
under the new U.S. Banking Regulations, as well 
as Weil’s advice in connection with the settlement 
of rights and obligations resulting from the acqui-
sition of a part of the enterprise of Agrobanka, or 
advice in relation to the complex restructuring of 
the group’s business activities in the Czech Repub-
lic; Telefónica Czech Republic (in connection 
with the mandatory tender offer by its new ma-
jority owner); Stock Spirits Group (in connection 
with its syndicated revolving loan and a change 
of securing of these loans); Franklin Templeton 
Investment Funds (in connection with the pub-
lic offering of shares of foreign mutual funds in 
the Czech Republic); and Silver Lake Partners (in 
connection with financing of the acquisition of the 
Global Blue group). WEIL lawyers have also par-
ticipated in corporate restructuring and complex 
re-licencing of the Fincentrum group regulated ac-
tivities, including assistance in proceedings before 
the Czech National Bank.



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   313

Public Procurement / Projects
WEIL has a long-standing experience in providing 
legal services in the field of public procurement 
to major Czech contracting authorities. Such con-
sultancy includes, for example, advice to ČEZ in 
connection with the largest-ever public procure-
ment in Czech history – completion of the Temelín  
nuclear power plant. 

Public procurement clients advised by WEIL fur-
ther include the Roads and Motorways Directo-
rate (Ředitelství silnic a dálnic) (public tenders for 
the modernization and construction of new sec-
tions of D1 and D3 highways), Czech Railways 
(public tender for delivery of 16 train units Railjet; 
public tender for delivery of train fuels, an insti-
tute of electronic auction was used in the tender; 
legal services in relation to a tender for electric 
units and regular repairs of rolling stocks); Water 
Infrastructure Administration (Ředitelství vod-
ních cest) (proceedings before the Office regard-
ing alleged administrative offense), KIC Odpady 
(public tender for construction works regarding 
“Regional Integrated Centre for Communal Waste 
Disposal in Moravian-Silesian Region), Czech Post 
(public tender for information and communication 
services for public administration in the Czech 
Republic), Regional Government of Ústí nad 
Labem (public tenders for public bus transporta-
tion services), the Capital City of Prague (legal 
services regarding a public procurement for con-
structions); and AVE CZ odpadové hospodářství 
(consultancy services and representation related 
to administrative proceedings before the Office for 
Protection of Competition).

Telecommunications and Media
WEIL has extensive experience in the telecommu-
nications and media area, including, among others, 
issues such as pricing, licensing, regulation of us-
ing the radio frequency band spectrum, intercon-
nection of telecom networks, universal services, 
special regulatory obligations relating to access to 
the network, as well as experience in the area of 
general competition law regulation. WEIL is also 
extensively experienced in the related issue of en-
suring the relevant services, particularly in relation 
to transactions involving the purchase of supplies, 
services and software in technological area.

A major and long-standing client of WEIL in the area 
of telecoms is the largest Czech telecoms company 
Telefónica Czech Republic. WEIL regularly advis-
es Telefónica on a broad range of telecoms regula-
tion and competition issues. WEIL also represents 
that company in a number of legal proceedings and 
proceedings before administrative authorities, in 
proceedings dealing with, for example, interconnec-
tion pricing, compensation for the provision of uni-
versal services, and in proceedings conducted by the 
Office for Protection of Competition and the Czech 
Telecommunications Office. �
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Weinhold Legal, v.o.s.  
advokátní kancelář

W einhold Legal was established in 1996 and 
we currently boast a team of more than for-

ty Czech, Slovak and foreign lawyers, bringing 
together the international know-how and a detai-
led knowledge of the local legal environment. We 
have offices in Prague and Bratislava and coopera-
te with international law firms represented in all 
economically significant jurisdictions. Weinhold 
Legal is ranked amongst the largest internatio-
nal law firms in the market.

Weinhold Legal provides legal services in the fol-
lowing areas:

�	Banking, Finance and Insurance
�	Mergers & Acquisitions
�	Corporate and Commercial Law
�	Restructuring and Insolvency
�	Intellectual Property
�	IT, Media and Telecom
�	Litigation and Arbitration
�	Competition Law
�	Real Estate
�	Public and Private Procurement
�	Labour Law
�	Regulatory and Government Affairs

Weinhold Legal team members actively contribute 
to new legislation, particularly in commercial and 
financial services law and provide valuable input 
concerning the work of organisations operating in 
the capital markets sector. Our lawyers are authors 

of numerous publications and regularly lecture 
and make presentations at professional conferenc-
es and workshops.

An outstanding quality of our practice is our close 
cooperation with leading tax, accounting and 
corporate finance specialists. As a result, we are in 
a superior position to provide comprehensive solu-
tions to business questions and to manage, implement 
and close transactions in which legal, tax, accounting 
and financial advice are closely interrelated.

Weinhold Legal is the only law firm active in the 
Czech market which holds a security clearance 
from the National Security Authority, which al-
lows access to classified information. This is ev-
idence of our marked careful approach to confi-
dentiality issues and our capacity to realise large 
projects in the public sector.

Weinhold Legal has been certified as compliant 
with the ISO 9001 (Management system). The 
certificate has been issued to Weinhold Legal by 
one of the most renowned international certifica-
tion authorities, Det Norske Veritas and is another 
confirmation of the outstanding quality of services 
which Weinhold Legal provides. Weinhold Legal is 
one of only few law firms in the Czech Republic to 
have been awarded the ISO certificate.

Below are some comments made on Weinhold Le-
gal and our awards in the specialised legal press 
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and respected legal guides to law firms in Europe 
and worldwide:

Corporate Intl. Magazine Legal 
Awards / Global Awards

Weinhold Legal has been selected by Corporate 
Intl. Magazine Legal Awards

�	as the Mergers & Acquisitions Law Firm of 
the Year, in the Czech Republic in 2014;

�	as the IT Law Firm of the Year, in the Czech 
Republic in 2014;

�	as the Overall Law Firm of the Year in the 
Czech Republic in 2014;

�	as the Mergers & Acquisitions Law Firm of 
the Year, in the Slovak Republic in 2014;

�	as the Corporate Law Firm of the Year, in the 
Slovak Republic in 2014.

ACQ Global Awards / Country 
Awards 

Weinhold Legal was selected by the UK magazine 
ACQ as the Overall Law Firm of the Year in the 
Czech Republic as part of ACQ Global Awards 2013.

Chambers Europe Awards for Excellence
Weinhold Legal has been shortlisted for Chambers 
Europe Awards for Excellence 2014 and 2012 
for the Czech Republic. 

Mergermarket
In the second consecutive first quarter of a year, 
Weinhold Legal has been ranked in the Top 10 
in the Mergermarket legal advisors league tables 
for global M&A transactions for the whole Cent-
ral Eastern European region (which includes also 
numerous CEE jurisdictions and Russia). In Q1 
2013, Weinhold Legal was ranked 7th by volume 
(i.e. number of deals) and in Q1 2014 the firm 
has been ranked 8th by deal value.In summary, 
the tables are based on global M&A transactions of 
over US$ 5m; for deals where the stake transfer is 
below 30%, the minimum deal value for inclusion 
increases to US$ 100m.

The Law Firm of the Year (epravo.cz)
In ranking organised by the publisher epravo.cz 
under the auspices of the Czech Bar Association, 
Weinhold Legal was selected as 

Highly recommended law firm in the categories 
of Corporate law, Litigation and Arbitration, 
Public Procurement and Labour law; and as 
a Recommended law firm in the categories of 
Competition law, Real Estate/Development, 
Mergers & Acquisitions, Restructuring and In-
solvency, Banking & Finance, Media and Tele-
coms, IP/IT and Tax law in 2013; 

Acquisition International Awards
Weinhold Legal has won the Acquisition Interna-
tional Awards: Domestic Disputes Law Firm of 
the Year  Czech Republic 2014 and Most In-
novative Law Firm of the Year - the Czech Re-
public 2013. 

The European Legal 500
Within Dispute resolution, Weinhold Legal is 
a first tier firm, ranked further in Banking, 
Finance and Capital Markets, Corporate and 
M&A, Technology, Media & Telecoms, Real Es-
tate & Construction and Tax.

“Weinhold Legal is known for its ‘teamwork’ and 
‘excellent knowledge’, and has a strong record acti-
ng for banks such as UniCredit Bank and Citibank 
on commercial lending. The firm is also advising 
Grandi Stazioni on project financing and is noted 
for its work for Erste Bank Group on bond issues.” 

“Weinhold Legal provides a ‘value-for-money’, 
partner-driven service, with Daniel Weinhold and 
Martin Lukas being ‘reliable, flexible and able to stay 
within agreed budgets’. The team is advising H.I.G. 
Capital and Hahn Group on the acquisition of An-
vis Group, a producer of automotive components. 
Other clients include Behr and Mahle. Ondrej Ha-
vranek was promoted to the partnership in 2012.” 

“Weinhold Legal ‘always reacts promptly with rele-
vant information, and is a reliable business partner’. 
In 2012, Daniel Weinhold led the successful repre-
sentation of the Czech Republic in international 
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proceedings against German entrepreneur Ru-
pert Joseph Binder, in a CZK4bn case concerning 
the alleged frustration of his investment in Car-
go Transport. Practice head Milan Polák, Ondřej 
Havránek and Zbyšek Kordač are well regarded. 
Other clients include Mercedes-Benz and UniCre-
dit Bank.” 

“Weinhold Legal represents Irish banks such as 
Allied Irish Banks plc and Investec Ireland Limi-
ted, retail distributors such as HDS Retail Czech 
Republic, and construction clients such as Metro-
stav and Grandi Stazioni. Pav Younis and Ondřej 
Havránek are the key contacts.” 

“Weinhold Legal ‘works perfectly with the available 
information and understands the specialities of a par-
ticular business’. In 2012, the team advised on IP 
infringement matters. It also handles transactions 
for internet and telecoms service providers. Other 
clients include HTC and Česká pošta. Martin Lukáš 
lead the team.” 

“Weinhold Legal displays ‘excellence across all are-
as’, and acts on contentious and non-contentious 
tax matters for clients such as UniCredit Bank and 
Vishay. The ‘technically brilliant’ Daniel Weinhold 
recently advised a real estate investment company 
on income tax matters, an instruction which led to 
the team successfully overturning a regional court 
decision in the client’s favour.” 

Chambers Europe / Chambers Global
Ranked for the areas of Corporate/M&A, Bank-
ing & Finance, Dispute Resolution, Employ-
ment, Intellectual Property, Restructuring & 
Insolvency and Real Estate.

“This two-partner department is valued for its cli-
ent-oriented approach and understanding of the 
legal and business environment. It handles a wide 
array of matters such as acquisition, project, and 
real estate financings. Key mandates include acting 
for Grandi Stazioni on project financing provided 
by UniCredit. Other noteworthy clients are Allied 
Irish Banks, Citibank, and Provident Finance.”

Sources say: “I‘d highlight its reliability, attention to 
detail, and pragmatic approach.” 

Pavel Jendrulek enjoys a strong reputation as 
“a technically brilliant and experienced negotiator”, 
and is noted for his “proactive and client-friendly at-
titude”. He was part of the team advising UniCredit 
on a project financing provided to a Czech compa-
ny active in the energy sector.” 

Weinhold Legal boasts a diverse client base, but 
is particularly noted for its strength in the real 
estate and energy sectors. In a recent example, 
it acted for HDS Retail on various acquisitions. It 
also advised Aelia on the acquisition of 15 duty 
free shops at the Prague airport in Ruzyně from 
Unimex Group. Other key clients include Eurovia, 
Ford, and Auto Kelly. 

Sources say: “Highly knowledgeable and precise.”

Managing partner and department head, Daniel 
Weinhold is valued for his dedication and solu-
tion-oriented approach. 

With offices in the Czech Republic and Slovakia, 
this firm is noted for its ability to handle cross-bor-
der matters with ease. Peers and clients alike 
praise the team‘s prominent client portfolio, in-
cluding organisations such as Mercedes-Benz and 
UniCredit. Among recent highlights, the group as-
sisted a leading Czech construction company with 
reaching a settlement over claims worth over CZK 
100 million. 

Sources say: “Responsibility, reliability, and excel-
lent communication with its clients are the firm‘s main 
strengths.”

Milan Polák leads the department and is noted as 
a „highly efficient“ and talented litigator. 

This firm houses a dedicated labour team, and 
has a reputation for its ability to handle complex 
matters. The practice draws on a well-established 
restructuring and insolvency department, as well 
as a strong litigation arm. It advises an impressive 
list of blue-chip multinationals and large local 
companies across a wide range of industry sec-
tors, including telecommunications and financial 
services. Highlights include ongoing assistance to 
Lekkerland and Komerční banka on a series of em-
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ployment disputes. Other recent clients are Stan-
ley Black & Decker and Fromageries Bel. 

Sources say: “Reliable, deadline-focused and flexi-
ble. This is one of the top firms in the Czech mar-
ket. When we need something urgently we hear back 
within a couple of hours.”

Milan Polák oversees the labour law department 
and is involved in litigation and arbitration 
matters. He also specialises in corporate law. 

This firm has a core focus on real estate work, with 
mandates coming in from major foreign and do-
mestic clients alike. It is regularly instructed by de-
velopers, banks and investors. A recent highlight 
was advising Grandi Stazioni on a EUR25 million 
railway station revitalisation project. The team 
also assisted ProLogis with a number of real esta-
te disposals and developments of logistical parks. 
Other notable clients include Bank of Scotland 
(Ireland) and Pernod Ricard. 

Sources say: “This firm is experienced in real estate 
and has done some really good work. It has a deep 
knowledge of the local market.” “It is very attentive, 
quick and doesn‘t overcomplicate things, so you know 
where you stand.”

This respected team often advises foreign clients 
on Czech insolvency proceedings, and recently 
represented Orient Power Company, Sapphire 
Electric Company and Albario Engineering in rela-
tion to recovery of their claims against PA Export, 
a Czech subcontractor. Other noteworthy clients 
include FOJI Capital, Bosch and Ernst & Young. 

Sources say: “It understands clients‘ needs.”

The main contact for the restructuring and insol-
vency group is Thilo Hoffmann, a German-quali-
fied lawyer who acts for a number of German and 
Austrian clients. 

Martin Lukas is praised by clients for his deep 
knowledge of the telecoms and media sector. He 
recently advised on a series of IP licence agree-
ments in the Czech Republic. 

With offices in Prague and Bratislava, this solid 
team handles a broad range of corporate matters. 
Key clients include Enel Ingegneria e Innovazione, 
Baumatic and My Energy. Despite the recent de-
parture of personnel, the group continues to work 
on significant corporate restructurings, acquisiti-
ons and unfair competition issues. 

This three-lawyer employment team advises cli-
ents on pension planning and remuneration sche-
mes as well as employment secondments and 
disputes. A recent highlight for the group was 
advising new client Panasonic/Sanyo on a range 
of labour law issues, including drafting internal 
directives concerning bonus schemes and working 
time for employees in Slovakia. Further key clients 
for the group include Citibank, Heineken and Lidl. 

Commentators describe department head Tomáš 
Čermák as ‘a Czech lawyer possessing profound 
knowledge of the legal order in the Slovak Repub-
lic – his distinctive feature is practicality’. He is 
adept at advising on distribution agreements and 
due diligence in the Slovak and Czech markets. 

This team has had a busy year, recently assisting 
the Irish Bank Resolution Corporation with the 
EUR 40 million refinancing of a number of deve-
lopment projects. It also advised Klauke on the ex-
pansion of its production facilities in Slovakia. The 
firm‘s office in the Czech Republic adds an extra 
dimension to its offering. 

Sources say: “The firm‘s work was fast and effective 
– we would hire them again.” 

Weinhold‘s German desk is led by German-qua-
lified lawyer Thilo Hoffman, who splits his time 
between Prague and Bratislava. Clients include 
leading international corporates in Slovakia from 
Germany, Austria and Switzerland. Among its 
blue-chip client names are Siemens, Bosch and 
Allianz. 

Dividing his time between Prague and Bratislava, 
Daniel Weinhold heads the firm‘s M&A group in 
Bratislava. He handles matters for big-hitting cli-
ents such as Goldman Sachs, Mitsui and the Mini-
stry of Defence. 
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IFLR 1000 / Expert Guides
Weinhold Legal is recommended in Banking 
and Project Finance, Capital Markets, Mergers 
& Acquisitions, Restructuring and Insolvency. 

Weinhold Legal is a tier three banking and project 
finance firm. Led by Daniel Weinhold, the firm 
advises financial institutions and borrowers on 
acquisition finance, project finance, asset finance 
and real estate finance. It has impressive cliente-
le that includes banks such as Česká spořitelna, 
UniCredit Bank, Citibank and Komerční banka.

Weinhold Legal’s capital markets practice, led by 
Daniel Weinhold, continues to grow in capital mar-
kets expertise. It is ranked in tier three and continues 
to build experience evidenced by its work for Čes-
ká spořitelna in the area of bond issues and through 
Simpson Thacher & Bartlett, its advice to clients in 
respect to the offering of interests in private equity 
and hedge funds in the Czech Republic. 

Weinhold Legal holds on to its restructuring and 
insolvency position in tier three. The practice, led 
by Thilo Hoffmann, continues to develop its exper-
tise and has acted for clients such as Robert Bosch, 
XXXLutz, Schiesser, Ernst & Young and Mafra. 

Weinhold Legal consolidates its position in tier 
three of the banking and finance table. One of 
main clients is Komerční banka (Societe Generale 
Group) and in Slovakia, the firm supports the bank 
in all legal aspects of its business, which includes 
the drafting of contractual documentation, regula-
tory issues, establishment of new products, private 
placements and acquisition and project financing. 
The firm is well known for its litigation work but 
in the Slovak Republic, it also has competency in 
banking, finance, capital markets and corporate 
and commercial work. 

“I specifically appreciate Weinhold‘s accessibility, re-
sponsiveness and understanding of what we do. It is 
able to provide practical solutions,” one client says.

European Legal Experts
Weinhold Legal is recommended in Banking 
and Finance, Capital Markets, Insolvency and 
Corporate M&A, Dispute Resolution, Real Esta-

te, IP, IT and Telecoms. Partners Daniel Wein-
hold, Pav Younis, Thilo Hoffmann, Milan Po-
lák and Martin Lukáš and senior attorney Věra 
Tovey and Dušan Kmoch ranked in the areas 
of Banking & Finance (DW, PY, VT), Corporate 
and M&A (DW, PY, TH, DK) and Dispute Reso-
lution (MP, DW, PY), Real Estate (PY), IP, IT 
and Telecoms (ML) In Slovakia, partner Daniel 
Weinhold and senior attorney Tomáš Čermák 
ranked in the area of Corporate and Finance.

“Weinhold Legal has a sizeable M&A team that 
provides good service and experience. Clients 
comment that the department‘s lawyers are very 
professional, and know international legislation.” 

“One of the largest law firms in the Slovak Repub-
lic, it has some excellent banking clients.”

The International Who‘s Who of Business 
Lawyers

Daniel Weinhold:
�	The International Who‘s Who of Banking Law-

yers 2012, 2013 and 2014;
�	The International Who‘s Who of Merger & Ac-

quisition Lawyers 2010, 2011, 2013 and 2014;
�	The International Who‘s Who of Private Funds 

Lawyers 2010;
�	The International Who‘s Who of Project Finance 

Lawyers 2012.

Daniel Weinhold a Milan Polák:
�	The International Who‘s Who of Commercial 

Litigators 2012, 2013, 2014. �

Weinhold Legal, v.o.s.  
advokátní kancelář 
Florentinum

Na Florenci 15

110 00  Prague 1

Tel.: +420 225 385 333

Fax: +420 225 385 444

e-mail: wl@weinholdlegal.com

URL: www.weinholdlegal.com
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White & Case (Europe) LLP, 
organizační složka

White & Case Prague
White & Case has been providing complex legal 
and tax advisory services in the Czech Republic 
since early 1991, and with more than 50 lawyers 
and tax advisors is one of the largest global law 
firms in the Czech Republic. 

Our Prague office has provided legal and tax ad-
visory services to many of the major domestic and 
international corporations with interests in the 
Czech Republic. We offer our clients full support 
with respect to all issues arising during the course 
of their business and/or investment activities in 
the country and abroad. Our practice concentrates 
on corporate and commercial law, mergers and 
acquisitions, private equity, complex banking and 
financial transactions including restructurings and 
insolvencies, debt and equity capital markets, real 
estate, litigation, arbitration, competition and an-
ti-trust, IP /IT, tax and criminal law. 

Please see the below sections 2 and 3 for an in-
depth description of our Czech practice and high-
lights within the last 12 months. 

White & Case  
in Central & Eastern Europe

White & Case has been active in CEE since 1990, 
providing comprehensive support for all business 
matters, including transactions and disputes across 

all significant industry sectors, as well as legal as-
sistance in day-to-day company operations across 
the region. Today, we have offices in Prague, Bra-
tislava, Budapest, Moscow, Warsaw, Istanbul, An-
kara, Almaty and Astana making us the leading 
and one of the largest law international law firms 
in the CEE region. Our market-leading team is un-
rivalled in the region for big-ticket transactions in 
CEE region. Our lawyers continue to provide cli-
ents with advice across a wide number of work-
streams and industry sectors, including mergers 
and acquisitions, banking and capital markets, 
project development and financing, tax advice as 
well as dispute resolution on some of the largest 
and high-profile transactions in the region. 

As is demonstrated through the matter highlights be-
low, our Prague team is often the go-to adviser for 
the most active sectors in the CEE region, including 
financial institutions, power/oil & gas, telecommuni-
cations, infrastructure and retail sector clients. 

White & Case Prague Highlights
The White & Case Czech practice is widely recog-
nized by all of the legal benchmark publications, 
including Chambers, the Legal 500 and IFLR 1000, 
which unanimously and continuously rank us in 
the top tier across all major practice areas. Within 
the last twelve months we have won the following 
awards recognizing the breadth and strength of 
our legal practice in the Czech Republic:

W
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�	Named “International Law Firm of the Year” 
in the Czech Republic at the Chambers Europe 
Awards for Excellence, 2014. 

�	Named “Law Firm of the Year” in the Czech 
Republic at the International Financial Law Re-
view (IFLR) Annual European Awards, 2014. 

�	Being named the only law firm in the Czech 
Republic to be ranked Tier 1 in all practice 
areas ranked in both the Legal 500 and IFLR 
1000 in 2014. 

�	Received the most Tier 1 and individual law-
yer rankings out of all law firms in the Czech 
Republic in Chambers Europe and Chambers 
Global in 2014. 

White & Case is one of the largest law firms in 
the Czech Republic – Over 50 lawyers and tax ad-
visors, including 14 partners and 7 counsel. Our 
team includes lawyers qualified in the Czech Re-
public, England and Wales, the Slovak Republic 
and New York. 

Many of the leading mandates we have handled 
over the last 12 months year have included sub-
stantial cross-practice advice as noted below in the 
selected matter highlights. Our ability to bring to 
bear top flight experience in all core areas of prac-
tice is of substantial commercial benefit to clients. 

Our lawyers have been involved in transactions 
in more than 25 countries in the last 12 months, 
including high-profile mandates in the follow-
ing regional jurisdictions – Germany, Bulgaria, 
Slovenia, Russia, Ukraine, Azerbaijan, Poland, 
Slovakia, Hungary and Turkey. By way of exam-
ple, in mergermarket’s H1 2014 results, White & 
Case was ranked Number One legal advisor by 
deal volume to CEE M&A deals. Please see below 
for significant regional matters our team has had 
alead role on.

Our M&A practice has been the most active in the 
Czech market in the last twelve months as merger-
market has White & Case as the #1 legal advisor 
for M&A work in the Czech Republic by deal 
volume in the last 12 months. This means no law 
firm in the Czech Republic has completed more 
large scale M&A transactions in the Czech Repub-
lic than White & Case over this period. 

White & Case has the largest and most experienced 
bank finance team in the Czech Republic and has 
completed more than 120 financing transactions 
in the last twelve months. As demonstrated below, 
we played a leading role on the largest financing 
ever executed in the Czech Republic and many of 
deals executed by our team include first-of-a-kind 
structures and bringing global best practice bank 
finance techniques to clients operating here. This 
includes being the only law firm in Prague with 
the local capability to offer Czech, English and US 
law expertise on all types of financings including 
senior, mezzanine and high-yield financings.

Selected Significant Public 
Matters within last 12 months

Our strengths in the Czech Republic have led us 
to an excellent last twelve months, as one can see 
from the multiple multi-billion dollar headline 
mandates outlined below. We have achieved these 
results despite one of the toughest markets for 
decades. We believe the twelve items below best 
highlight our strength as a legal service provider 
in the Czech Republic.

A multi-practice team, led by our banking team 
represented Societe Generale as coordinating man-
dated lead arranger and then Citibank Europe plc, 
Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 
Československá obchodní banka, a.s., Deutsche 
Bank AG, London Branch, ING Bank N.V., The 
Royal Bank of Scotland plc and UniCredit Bank 
Austria AG as further mandated lead arrangers in 
connection with the financing of the acquisition 
by PPF Group of Telefonica Czech Republic, the 
leading mobile, fixed-line and IPTV operator in the 
Czech Republic and Slovakia. The total amount of 
the financing was €2.288 billion. The Telefonica 
transaction was in many ways the first transaction 
of this kind in the Czech Republic. 

White & Case’s M&A, financing, TMT, IP and 
tax teams advised Avast Software, one of the 
world‘s major players in the antivirus market, and 
a selling shareholder consortium on the sale of 
a significant minority stake to CVC Capital Part-
ners, one of the world‘s leading private equity and 
investment advisory firms. Supporting the successful 
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completion of the deal included advising on the new 
US borrower financing that supported CVC‘s acquisi-
tion of its interest in Avast, which values the Prague-
based business at around US$1 billion. Our team also 
provided complex cross-border tax advice in respect 
to Czech, US and Dutch tax aspects, including the 
structuring of the transaction, employee stock based 
compensation, implementation of the transaction 
structure in the transaction documents, and assis-
tance with negotiations. Additionally supporting the 
successful completion of the deal included, among 
others, advising on the complex IP due diligence. 

White & Case advised a consortium of eleven 
banks, led by UniCredit, in connection with the 
€1 billion financing of EP Energy, a subsidiary 
of Energeticky a prumyslovy holding and the 
largest Czech private energy group with activities 
in Czech Republic, Slovakia, Germany and Poland. 
This is the single largest committed banking deal 
ever for a Czech corporate borrower in Czech 
history. This landmark transaction exclusively 
tapped the domestic loan market and changed 
the perception of the liquidity available thereon. 
The deal was by far the largest and most complex 
cross-border transaction ever arranged by a Czech 
bank on the Czech market. The mandate included 
a complex multi-jurisdictional security package, 
including documents governed by Czech, German, 
Dutch, Cypriot and Slovak law, and securing both 
the claims of the lenders under the bank financing 
and in relation to the bonds. 

White & Case represented Falcon Group, a consor-
tium of investors 75 per cent controlled by funds 
managed or advised by Mid Europa Partners, the 
leading buyout investor which focuses on Central 
& Eastern Europe and Turkey, on the €828 mil-
lion sale of its entire stake in TMobile Czech 
Republic a.s. to Deutsche Telekom AG. The 
closing of this transaction was a culmination of 
more than three years’ work undertaken by our 
CEE team for Falcon Group, including the €574 
million sale of České Radiokomunikace to Mac-
quarie Group in 2011 and €365 million leveraged 
recapitalization of Falcon Group in 2012. on of 
Falcon Group in 2012.

White & Case’s restructuring, financing, M&A and 
capital markets teams have represented New World 

Resources Plc in the disposal OKK Koksovny, a.s. 
(a wholly owned subsidiary of NWR NV) (‘OKK’), 
to the METALIMEX group for €95 million. The 
OKK business is a separate business segment with-
in the NWR Group, with an independent manage-
ment and workforce. It operates a coking plant at 
the Svoboda facility that has a capacity of approx-
imately 850 thousand tonnes per year. 

White & Case is also currently advising on a pro-
posed balance sheet restructuring of the New 
World Resources group of companies via a UK 
scheme of arrangement. White and Case is helping 
the client, a coal mine owner and one of the biggest 
employers in the Czech Republic, through a time of 
intense competitive pressure in the coal mining in-
dustry. We are adding value to the client’s business 
by managing the restructuring process with multi-
ple financial and non-financial stakeholders, allow-
ing the client to focus its resources on operation-
al turnaround. Due to the client’s listed status (in 
London, Prague and Warsaw), complex structuring 
is required to ensure compliance of the proposed 
transaction with the applicable capital markets 
rules in each jurisdiction and regulatory approv-
al. The restructuring process is to be concluded in 
early October by the issue of 5 billion of new notes 
that would give NWR EUR 118 million. Together 
with other equity sources from its creditors NWR 
will gain EUR 185 million at the end of the process.

White & Case represented Pointpark Properties 
(owned by global private equity giant, TPG Cap-
ital), one of the leading international developers 
and asset managers of modern logistics parks in 
Europe, in the on-going acquisition of the entire 
portfolio of logistics parks from VGP, developer 
of industrial parks. The transaction represents one 
of the largest acquisitions of its kind in the Czech 
Republic. Our work on this mandate includes port-
folio due diligence, structuring of the transaction, 
preparation of the transactional documentation 
and complex financing and anti-trust issues.

We represented VTB Capital plc and Corporate 
Commercial Bank AD in a landmark transaction 
on all stages of a €766 million debt restructur-
ing, recapitalization and acquisition of Bulgar-
ian Telecommunications Company AD and cer-
tain of its affiliates through arrangement schemes 
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under Part 26 of the Companies Act 2006, followed 
by the refinancing of the restructured debt from 
the proceeds from the issuance of high-yield notes 
and a bridge to equity senior financing closed si-
multaneously with the issuance of the notes. This 
is the first arrangement scheme implemented in 
the CEE region. The deal was by far the largest 
and most complex cross-border financial restruc-
turing ever arranged in the CEE region. The deal 
also involved the first-ever enforcement of finan-
cial collateral in Bulgaria. 

In addition to advising CEZ on numerous domestic 
legal matters, White & Case is providing a wide 
range of legal services to CEZ in relation to their 
Bulgarian operations which primarily including 
advice related to the development of an 4,4 MW 
biomass project. Our advice included drafting of 
and negotiation of an EPC contract for the con-
struction of the biomass project; assisting with the 
tender for selection of an EPC contractor in con-
nection with refurbishment of the three units of 
the 1260 MW power plant in Varna; and Energy 
regulatory advice on the interpretation and imple-
mentation of EU law.

A White & Case M&A, real estate, restructuring 
and disputes team advises Prologis, the leading 
global owner, operator and developer of industrial 
real estate, on its projects in the Czech Republic. 
This included the acquisition of an industrial/
warehouse portfolio in the Czech Republic, Slo-
vakia and Poland, from funds managed by Heit-
mann, a global real estate investment management 
firm. Additionally the team represents ProLogis in 
a number of inter-related real estate disputes. Our 
work has included representing this global giant, 
successfully defending the entity before the Su-
perior Court in relation to the ownership title of 
a large industrial site designed for the construction 
of a logistics park whereby the land was claimed 
by the insolvency trustee of a bankrupt company.

White & Case’s M&A, tax, competition and financ-
ing teams continue to represented two investment 
funds managed by ARX Equity Partners on their 
legal matters including advising on the sale of 
their entire shareholdings in Lexum Group, a ma-
jor healthcare provider of eye surgery and oph-
thalmology in the Czech Republic and Poland, to 

the Optegra Group, a specialist provider of oph-
thalmic services in the UK and selected global 
markets. The transaction was based on an acceler-
ation of the staged acquisition of Lexum Group 
signed between the sellers and Optegra Group in 
December 2012. The transaction required the deep 
involvement of our tax team in connection with 
complex tax structuring of the deal itself from the 
seller‘s perspective, involving Czech as well as 
Luxembourg tax issues. The team also helped with 
the review and negotiation of other important tax 
aspects of the transaction for the sellers. �

White & Case (Europe) LLP,  
organizační složka
Na Příkopě 854/14  

110 00  Prague 1 

Tel.: +420 255 771 111

Fax: +420 255 771 122 

e-mail: info@prague.whitecase.com

URL: www.whitecase.com
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WOLF THEISS Rechtsanwälte 
GmbH & CO KG, organizační složka

W olf Theiss is one of the leading law firms 
in Central, Eastern and South-eastern Eu-

rope (CEE/SEE). We have built our reputation 
on a combination of unrivalled local knowledge 
and strong international capability. We opened 
our first office in Vienna over 50 years ago. Since 
starting out in Vienna, we have grown into one of 
the largest firms in CEE/SEE. We now employ 340 
lawyers, working across numerous practice areas 
in 13 countries. During that time, we have worked 
on many cases that have broken new ground.

We have offices in Albania, Austria, Bosnia & Her-
zegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, 
Hungary, Poland, Romania, Serbia, the Slovak Re-
public, Slovenia and Ukraine. We advise clients in 
their business transactions in these countries and 
elsewhere in Central and Eastern Europe including 
Kosovo. 

Smart people working on challenging projects for 
inspiring clients in fascinating places. That’s how 
we’d sum up Wolf Theiss. The Lawyer named Wolf 
Theiss the 2014 „Law Firm of the Year for Central 
Europe“ and 2012 „Law Firm of the Year for East-
ern Europe and the Balkans“ respectively, calling 
us an „innovative law firm that is fast becoming 
one to watch in Eastern Europe.“ The European 
Legal 500 has described us as “arguably the best 
Austrian firm in Central and Eastern Europe”. 

Wolf Theiss lawyers have been working in the 
Czech Republic since 1998 – and our Prague office 
is now ranked as one of the major international 
law offices in the country. Indeed, it was voted 
Czech Republic Law Firm of the Year by IFLR in 
2010 and 2007. The team combines expertise in 
Czech, Austrian and US law to bring both a lo-
cal and an international perspective to a growing 
range of business problems. 

Our work covers all core areas of commercial ad-
vice, particularly mergers & acquisitions, banking 
& finance, real estate, competition and dispute 
resolution as well as privatization, public pro-
curement and concessions. Our projects have in-
volved advising foreign and domestic companies, 
as well as local and international financial insti-
tutions, on major acquisitions, divestitures, joint 
ventures, financings and restructurings. The way 
we see it, every case and every client is different; 
therefore, we develop solutions to match. That 
means building long-term relationships and think-
ing strategically about what your organization 
wants to achieve in years to come. By maintain-
ing close links with regulatory agencies and local 
authorities, we make sure you are always a step 
ahead of a fast-changing business and legislative 
environment.

While our activities fall into all the conventional 
categories, they’re anything but conventional.

W



326   | EPRAVO.CZ | www.epravo.cz

The dynamic political environment in which we 
work means that every case is a new challenge. 
We’re often in the position of setting precedents 
and rewriting the rulebook. And we view each 
case as a fresh chance to prove our credentials.

Driven without compromise, Wolf Theiss is where 
passion, knowledge and talent integrate to deliver 
outcome-focused legal advice that makes a meas-
urable difference in a competitive world.

References
�	Advising EP Industries on the acquisition and fi-

nancing of the waste management business of AVE 
outside Austria (Czech Republic, Slovakia, Austria, 
Ukraine and Hungary). We advised on due diligen-
ce, SPA negotiations, three national merger filings 
and Czech acquisition financing. This engagement 
was sourced and managed from the Prague office.

�	Advising KKCG Group/MND Group, as bidder 
and potential buyer, on the potential acquisition of 
a Czech gas transmission system operator, i.e. the 
largest corporate transaction in the Czech Repub-
lic in 2013 with the value of the target in excess of 
EUR 1.5 billion. We advised on the entire range of 
legal issues, including legal due diligence, energy 
regulation and acquisition financing.

�	Advising UniCredit on various regulatory aspects, 
including obtaining the consent of the local regu-
lators for the merger and passporting the license 
of the successor bank to its newly formed branch 
in Slovakia.

�	Advising Erste Group Immorent ČR on financing 
and project documentation and the continuing de-
velopment of the largest private healthcare project 
in the Czech Republic with a value exceeding EUR 
100 million.

�	Advising Raiffeisen – Leasing Real Estate in 
relation to a prestigious project financing of the 
construction of the Austrian Prague High School 
compound sponsored by the Austrian government.

�	Advising Mezzanine Management GmbH on the 
provision of mezzanine working capital and acqui-
sition facilities to BioVendor Laboratorni Medicina 
a.s. including for its acquisition of leading German 
immunodiagnostics specialist, Immunolab GmbH.

�	Advising Erste Group Bank on financing the 
acquisition by Gleden Invest LLC of the Prague 
Augustine Hotel from Raiffeisen Evolution GmbH.

�	Advising ČEZ‘s energy and commodity trading 
desk in connection with preparing, reviewing and 
negotiating energy derivative transactions.

�	Advising ČSOB, one of the largest Czech banks, 
on the financing of the acquisition and further 
development of local electricity distribution grids, 
including drafting and negotiating finance and 
security documents, conducting due diligence of 
the target and distribution grid assets, and energy 
regulatory advice.

�	Advising KKCG Group in connection with the 
development of a new underground gas storage 
(UGS) capacity „Dambořice“ in Southern Moravia 
and on the joint venture with Gazprom. 

�	Advising ČEZ, the leading Czech energy company 
engaged primarily in power generation and supply, 
in connection with long-term high profile energy 
transactions under EFET Standard Documentation 
and with agreements entered into on the basis of 
the Kyoto protocol‘s flexibility mechanisms.

�	Advising Parker Green Czech Republic on 
the sale of an important property in Prague 2 
– Vinohrady. 

�	Advising VIG Fund uzavřený investiční fond on 
the secured financing of the acquisition of a Pra-
gue property.

�	Advising the Czech subsidiary of Knorr-Bremse 
in a high profile dispute with the largest produ-
cer of trams and tram components in the Czech 
Republic. 

�	advising UBER, an international software techno-
logy company, on regulatory matters related to 
taxi services in the Czech Republic. �

WOLF THEISS Rechtsanwälte 
GmbH & CO KG, organizační složka
Pobřežní 394/12

186 00  Prague 8 

Tel.: +420 234 765 111

Fax: +420 234 765 110

e-mail: praha@wolftheiss.com

URL: www.wolftheiss.com



www.epravo.cz | EPRAVO.CZ |   327

Z

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.

WHO WE ARE
ŽIŽLAVSKÝ Law Office was established in 1991. 
We offer specialized services in the field of insolvency 
and restructuring, litigation and M&A transactions.

We utilize the experience and potential of lawyers 
and insolvency administrators in corporations:

�	ŽIŽLAVSKÝ, Law Office Ltd.
�	AS ZIZLAVSKY v.o.s., Insolvency Administrators
�	Insolvency Institute v.o.s.

We know the real practice of Czech courts. We coo-
perate with economic and tax advisors, expert insti-
tutions, interim managers and professionals in turn-
-around management. We are an independent Czech 
Law office based in Prague and a national branch 
network in the jurisdiction of regional courts.

We have worked on the most important cases of ju-
dicial reorganization of companies in the Czech Re-
public. We have a unique know-how for the acquisi-
tion of „distressed“ assets. We have gained practical 
experience in specific M&A transactions, including 
delegated reorganization, where the investor acqui-
res the target corporation or its business from the 
original owner after adjusting for old debts.

SOME OF OUR REFERENCES
Large corporations
�	PILSEN STEEL  

judicial reorganization of a metallurgical engi-
neering company

�	PA EXPORT  
legal representation of a bank in the successful 
application and lodgement of claims in amount 
of billions of CZK

�	ECM CHINA  
concern insolvency proceedings with winding-
-up procedure in Hong Kong

�	BESTSPORT  
separate insolvency administrator with special 
license

�	SAZKA  
analysis and review of the Group‘s relationships 
of SAZKA and BESTSPORT

�	ČKD KH  
separate insolvency administrator with special 
license

�	BALLI STEEL  
resolving billions of debts through bankruptcy 
administration in London

�	PLYNOSTAV  
judicial reorganization of a gas company

�	MILTRA B  
judicial reorganization of a dairy company
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Small and medium-sized 
Enterprises (SME)
�	JOB AIR Technic  

legal representation of a bank as creditor in dea-
ling with syndicate bank claims in insolvency 
proceedings in amount of billions of CZK

�	SAMETEX  
judicial restructuring of a textile company – 
a unique concept of reorganization with com-
plete satisfaction of all creditors

�	HOSPITAL KUTNA HORA  
insolvency proceedings with the successful 
application of claims against those responsible 
for asset stripping of the debtor (statutory body, 
controlling person)

�	SUGAL  
sale of an agricultural business in bankruptcy 
under the control of creditors

�	SME reorganization  
reorganization of many small and medium-sized 
companies under the new legislation

�	MODŘANY POWER  
legal representation – successful rejection of 
a bullying insolvency petition

Retail receivables
Mortgages
comprehensive solution to the bank mortgage re-
ceivables using our own branch network in all in-
solvency districts throughout the Czech Republic

Our market share
Our market share in all current court reorganizati-
ons in the Czech Republic is 33% (2015)

OUR OFFER GUIDE
Reorganization
Our team is working on the most significant re-
organization cases in the Czech Republic. We have 
acquired unique know-how. We bring our clients 
proven solutions. We work for corporations, share-
holders, banks, creditors and strategic and finan-
cial investors. We provide services of insolvency 
administrators, with special license, which the law 
requires for all types of reorganizations.

Transactions
We know how to get profit from indebted com-
panies. A crisis is an opportunity for change. Cor-
porations come and go, but their assets remain. 
A bargain purchase of someone else’s values is 
faster than building them. We help shareholders 
optimize their exit from the company. We provide 
investors with profitable M&A transactions and in-
vestments in „distressed“ assets. We raise the level 
of satisfaction of creditors‘ claims.

Representation
For 20 years we have been focusing on represen-
ting corporations, banks and creditors in insolven-
cy proceedings and litigation. Being experts, we 
build on the work of in-house lawyers and more 
broadly oriented law offices. We know the real 
practice of Czech courts.

Administrator services
We hold a security certificate from the National 
Security Authority and a special license to admin-
strate insolvencies of corporations and financial 
institutions. We provide services of insolvency ad-
ministrators in bankruptcies and reorganizations. 
We provide system solution packages of retail re-
ceivables in personal insolvencies. We use efficient 
techniques based on our experience in hundreds of 
resolved cases.

Expertise, Insolvency tests
Insolvency and corporate restructuring with the 
center of main interests in the Czech Republic 
(COMI) is governed by Czech law. Our contribu-
tion lies in the thorough knowledge of the Czech 
judicial environment and informed decisions. Mo-
nitoring your economic interest as well as protec-
tion against local managerial risks. �
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ŽIŽLAVSKÝ,  
advokátní kancelář s.r.o.
Široká 36/5 

110 00  Prague 1

Tel.: +420 224 947 055 

e-mail: ak@zizlavsky.cz

URL: www.zizlavsky.cz

Michal Žižlavský,  
JUDr.
chief equity partner
insolvency  
administrator
special license

Michal Beran,  
Mgr.
lawyer partner

Martina Suchomelová,  
Mgr.
lawyer

Stanislav Polena,  
Mgr.
lawyer

Michal Brychta,  
JUDr.
lawyer
insolvency administrator
basic license

Barbora Zouchová,  
Mgr.
lawyer

Adam Sigmund,  
Mgr.
equity partner
insolvency  
administrator
special license

Petr Veselý,  
Mgr.
lawyer partner

Miroslav Sedláček,  
Mgr.
lawyer

Jakub Novotný,  
Mgr.
restructuring  
advisor

Klára Žižlavská,  
Mgr.
lawyer

Tereza Čechová,  
DiS.
insolvencies manager

Hana Himmatová,  
Mgr.
equity partner
insolvency  
administrator
basic license

Anna Dvořáková,  
Mgr.
lawyer

Zbyněk Petr,  
JUDr.
lawyer

Miroslav Petráš,  
Ing.
restructuring  
advisor

Karel Rada,  
Mgr.
lawyer

Lenka Kepková,  
Ing.
economist

OUR TEAM FOR INSOLVENCY AND RESTRUCTURING
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www.singlecase.cz,  +420 739 475 360

V KANCELÁŘI NEMUSÍTE 
SEDĚT, ABY FUNGOVALA

Nejjednodušší nástroj pro řízení advokátní kanceláře

Evidence práce a kontrola úkolů i na mobilu

Našeptávání výkazů v průběhu práce

Ke spisům se dostanete odkudkoli, i z telefonu a tabletu

Žádné investice do infrastruktury, žádná instalace
Exekutorský úřad Přerov,
JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor
Komenského 38, 750 02  Přerov

Telefon/Phone | +420 581 216 030, Fax | +420 581 738 020
Email | urad@exekuce.cz
Internet | www.exekuce.cz

EXEKUTORSKÝ
ÚŘAD PŘEROV
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