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SLOVO VYDAVATELE
FROM THE PUBLISHER
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou nové číslo ročenky
významných advokátních kanceláří v České republice,
a to pro rok 2017. Cílem této publikace je přinést
především zadavatelům právních služeb v ČR přehled
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 Firms in the Czech Republic
for 2017. The objective of this publication is primarily
to provide 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.

Chytrá budoucnost
pro Vaši společnost

Patříme do Skupiny ČEZ a jsme dodavatelem efektivních, úsporných
a ekologicky šetrných energetických řešení pro ﬁrmy, obce i stát.
Energetické poradenství / management
Provozování energetických zařízení
Osvětlování
Výstavba energetických zařízení
Lokální distribuční soustavy

www.cezesco.cz

Servis a údržba energetických zařízení
Energetické úspory
Vzduchotechnika
Energetické komodity

SKUPINA ČEZ

SingleCase mi měří
reálné výnosy.
V reálném čase vidíte, jak si vaše kancelář vede,
který klient vám vydělává nejvíce peněz
a jak efektivní jsou vaši zaměstnanci.

Vystavujte faktury jedním tlačítkem
a ušetřete až den práce měsíčně

Přistupujte ke spisu odkudkoli
včetně mobilního telefonu

Vyzkoušejte SingleCase zdarma na 30 dní

A sami zjistěte, jaká výhoda je mít vše na jednom místě, dostupné odkudkoli.

www.singlecase.cz
+420 739 475 360
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BĚLINA & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ S.R.O.
PATŘÍ MEZI VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
NA ČESKÉM TRHU. PROSTŘEDNICTVÍM ČLENSTVÍ
V PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI INTERNATIONAL PRACTICE GROUP, SDRUŽUJÍCÍ ADVOKÁTY, AUDITORY A DAŇOVÉ PORADCE Z CELÉHO 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 STĚŽEJNÍCH OBORECH PRÁVA. NAŠÍ SPECIALIZACÍ JE
ZEJMÉNA:
» OBCHODNÍ PRÁVO, PŘEMĚNY SPOLEČNOSTÍ,
FÚZE A AKVIZICE,
» PRACOVNÍ PRÁVO,
» PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK,
» SPORNÁ AGENDA VČETNĚ ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ.

%ÚOLQD 3DUWQHUVDGYRN WQ¬NDQFHO ĘVUR
/NAĔDĹM¨ /Q@G@
3DK 
%@W 
$L@HKQDBDOBDADKHM@O@QSMDQR BY
6DAVVV ADKHM@O@QSMDQR BY
ÍOHQ,QWHUQDWLRQDO3UDFWLFH*URXS
ZZZLSJRQOLQHRUJ
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VElmi DOPORučOVANÁ KANCElÁŘ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VElmi DOPORučOVANÁ KANCElÁŘ

SPORTOVNÍ PRÁVO

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

BRODEC&PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář, Rubešova 162/8, 120 00 Praha,
Tel.: +420 224 247 215, Fax: +420 224 247 215, Email: info@akbrodec.cz,
Web: www.akbrodec.cz

Právnická firma roku
Právnická
firma
kategorie
Trestní
právoroku

kategorie Trestní právo

Působíme v Praze, Přerově a Bratislavě.
Jsme
doporučovanou
firmou
pro řešení
sporů a arbitráží.
Působíme
v Praze,
Přerově
a Bratislavě.
Řešíme také právo obchodní, občanské, pracovní a rodinné.

Jsme doporučovanou firmou pro řešení sporů a arbitráží.

Zahraniční klienti nám nejsou cizí. Své služby nabízíme také v angličtině,
němčině,
polštině. občanské, pracovní a rodinné.
Řešímefrancouzštině
také právoaobchodní,

Jsme členem mezinárodní advokátní sítě International Jurists, můžeme
Zahraniční
klienti
nám světě.
nejsou cizí. Své služby nabízíme také v angličti
tak
pomoci klientům
po celém

němčině, francouzštině a polštině.

Jsme členem mezinárodní advokátní sítě International Jurists, můžem
tak pomoci klientům po celém světě.

Kontakty

Sídlo

telefon: 224 941 946
e-mail: advokati@akbsn.eu

Sokolská 60
Praha 2, 120 00

Naše názory můžete sledovat také na www.facebook.com/brozsokolnovak

www.akbsn.eu

ině,

me

Dentons. Transforming the
practice of law around the world.
Dentons.
The world’s largest global elite law firm.*

dentons.com
© 2017 Dentons. Dentons is a global legal practice providing
client services worldwide through its member firms and ailiates.
Please see dentons.com for Legal Notices
*Acritas Global Elite Law Firm Brand Index 2013-2017

PEVNÉ ZÁKLADY / VYSOKÉ CÍLE

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.

Dosáhněte lehce svého cíle.
S námi.

www.akev.cz

PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská
advokátní kancelář
s mezinárodním
dosahem
www.havelholasek.cz
Stra
a tegické uvažování | Individuální přístup | Špičkový právní tým | Dlouhodobé partnerst
stt ví
ví

| Havel, Holásek & Partners s kancelářemi
v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem
23 partnerů, více než 100 advokátů a celkem
180 právníků největší česko-slovenskou nezávislou právnickou ﬁrmou ve střední Evropě
| Více než 1 000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, 70 největších světových společností Fortune 500
a téměř 50 společností z Czech Top 100
| Úzká spolupráce s předními mezinárodními
právnickými ﬁrmami, klienti tak mají přístup k lokálním i mezinárodním znalostem
prostřednictvím cca 30 tisíc právníků ve 160
zemích světa

Nejúspěšnější kancelář v ČR
a na Slovensku dle počtu
nominací a titulů dosavadních
ročníků soutěže

Klienty nejlépe hodnocená
právnická ﬁrma
v České republice
(2010, 2013, 2015)

| Právní poradenství a související daňové služby
ve více než 60 zemích světa a 12 světových
jazycích; až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek
| Tým vysoce kvaliﬁkovaných advokátů kanceláře poskytuje komplexní služby nejvyšší
úrovně ve všech oblastech právní specializace
a pro klienty ze všech podnikatelských oborů
| Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář
v České republice i na Slovensku dle celkového
počtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická ﬁrma roku,
včetně ocenění klientsky nejlépe hodnocené
kanceláře v České republice (2015, 2016)

Právnická ﬁrma roku
v České republice
(2011–2012, 2014–2016)

1. místo TOP Zaměstnavatelé
v kategorii Advokátní kancelář
v České republice
(2015–2017)

Překonáváme
s vámi překážky
již více než 20 let

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Působíme v Pardubicích a Hradci Králové
www.advokatijelinek.cz

Advokátní kancelář byla založena již v roce 1991 a má tedy bohaté zkušenosti
s poskytováním právních služeb a v současné době patří mezi přední advokátní kanceláře
v České republice v mnoha oblastech, a to zejména v níže uvedených odvětvích.
Právní služby poskytujeme české i zahraniční klientele jak při přípravě smluvních
dokumentů a jiných právních úkonů, tak při zastupování před soudy obecnými, rozhodčími,
jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta
při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které
mají pro konkrétní věc zásadní význam. Úzká je rovněž spolupráce s auditorskými firmami,
daňovými poradci či patentovými zástupci.
Svým klientům nabízíme komplexní řešení: využíváme týmových odborných znalostí
specialistů z různých oborů a zohledňujeme tak všechny aspekty zadání klienta. Spolu
s individuálním přístupem ke každému klientovi zajišťujeme optimální cestu k řešení
problému.

OBORY PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH AKKP

Mezinárodní transakce | Duševní vlastnictví a jiná práva k nehmotným statkům (vč. práva na
ochranu osobnosti, dobré pověsti, proti nekalé soutěži, ochrany osobních údajů a GDPR) |
Fúze, akvizice a transformace | Litigace (soudní a rozhodčí řízení) | Energetika | Pracovní
právo a kolektivní vyjednávání | Veřejné zakázky | Hospodářská soutěž | Obchodní právo
závazkové a společenstevní | Nemovitosti | Insolvence | Rodinné právo | Správní právo |
Daňové a finanční (včetně bankovnictví) právo | Trestní právo

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. | Rybná 9, 110 00 Praha 1 |
Tel.: 224 819 325 | Fax: 224 819 343 |
info@ak-kp.cz | www.ak-kp.cz
Member of International Practice Group |
Právnická firma roku 2013, 2015, 2016 v kategorii duševní vlastnictví

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. – Právník roku 2016
Prof. Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc. – Právník roku 2007

Společně s našimi klienty se těšíme
na další vítězství v roce 2017!

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
PRAHA I BRATISLAVA

WE KNOW HOW TO SCORE!

KŠD LEGAL je již posedmé v řadě hrdým
nositelem titulu Právnická firma roku
v kategorii Sportovní právo.

KŠD LEGAL získala ocenění „Velmi doporučovaná
kancelář“ v kategoriích Řešení sporů a arbitráže,
Trestní právo, Duševní vlastnictví a Daňové právo
a rovněž ocenění „Doporučovaná kancelář“ v dalších
pěti kategoriích soutěže Právnická firma roku 2016.

www.ksd.cz

Zkušení specialisté na veřejné právo
Experienced specialists in public law
Vysoce odborná specializace
Extensive expertise

Profesionální tým
Professional team

Obraťte se na nás
s plnou důvěrou
Contact us with
full confidence

Tel.: 226 259 401
pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz

Dostupnost po celé republice
Availability across the whole country

Flexibilita a inovativnost
Flexibility and innovation

Reference z různých odvětví
References from various sectors

2015

2016

VELMI DOPORUČOVANÁ KANCELÁŘ

PRÁVNÍ MAXIMUM
PRO DOSAŽENÍ
VAŠEHO CÍLE

VYSOKÁ KVALITA PRÁVNÍCH
SLUŽEB poskytovaných v českém
a anglickém jazyce je pro nás vždy
na prvním místě.
n
n
n
n
n
n
n
n

Zaměřujeme se na následující oblasti práva:
obchodní (korporátní) a občanské právo
medicínské a farmaceutické právo
právo nemovitostí
právní vztahy s mezinárodním prvkem
spornou agendu
právo duševního vlastnictví
stavební a správní právo
pracovní právo
Závazku poskytovat služby té nejvyšší kvality
můžeme dostát zejména díky komplexnímu
a strategickému přístupu k řešení právních případů,
vysoké úrovni právní analýzy, mezinárodním
zkušenostem a sehranému týmu kvalitních právníků.

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

Ostatní advokáti
mluví španělsky,
my jsme španělští advokáti.
Právní služby ve Španělsku, Portugalsku
a Latinské Americe
~ol
Servicios legales en Espan

Sokolovská 22, Praha 8
tel.: 224 818 736–7
praha@moreno-vlk.eu

Moreno Vlk & Asociados
Advokátní kanceláře / Abogados / Attorneys at Law
Praha I Madrid I Bratislava

MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje
komplexní právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý
sektor v rámci celé ČR, a to prostřednictvím svých více jak
20 právních specialistů.

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

Kolektiv právníků MT Legal s.r.o.,
advokátní kanceláře je autorem
Komentáře k novému zákonu
o zadávání veřejných zakázek.

nqa
ISO 9001
Registered

Quality
Management

PRAHA BRNO OSTRAVA
info@mt-legal.com
www.mt-legal.com

Specialisté
na hospodářskou
soutěž.
hospodářská soutěž
energetika
veřejné zakázky
compliance
Praha
Bratislava
www.nklegal.eu

Vžd y n aj d eme ře š e ní

U nás si vyberete:
Buï nejlepší nebo nejlepší

> Právnická rma roku 2016
Rödl & Partner 5 let právnickou rmou roku v daòovém právu.

> Právník roku 2016
Monika Novotná, advokátka a partnerka Rödl & Partner,
právníkem roku 2016 v oboru nanèního práva.

Praha | Brno
www.roedl.com/cz

tactics
Precision
victory.
act legal offices
Bratislava ▪ Brussels ▪ Frankfurt ▪ Paris ▪ Prague ▪ Vienna ▪ Warsaw
www.randalegal.com ▪ www.actlegal.com

recognized
czech law firm
.

recognized
czech law firm
.

recommended
czech law firm
.

chambers & partners

iflr1000

the legal 500

Děti

bez dluhů

Již od roku 2005 poskytujeme PRÁVNÍ PORADENSTVÍ tuzemské a zahraniční
klientele s důrazem na komplexní řešení daného problému, jak z právního,
tak i daňového hlediska.
Stavíme na spolehlivosti, osobním přístupu a vzájemné důvěře.
Specializujeme se zejména na:
● právo obchodních korporací
● veřejné zakázky
● občanské právo
● pracovní právo
● právo nemovitostí
● trestní právo
● mezinárodní obchod
● finance a bankovnictví
● právo hospodářské soutěže
● rodinné právo, aj.

Právní služby poskytujeme
v českém, slovenském,
anglickém, německém,
francouzském a španělském jazyce.

www.ak-vych.cz
Lazarská 11/6, Praha 2
Tel.: +420 222 517 466
E-mail: office@ak-vych.cz

„Žádný případ pro nás není jen číslo v kartotéce.
Je to vždy příběh, který pomáháme režírovat tak,
aby na konci měl klient pocit co největšího vítězství.“
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Achour & Partners				
advokátní kancelář, s.r.o.
ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. je nezávislou českou advokátní kanceláří se silným transakčním know-how zaměřující se zejména na transakční právní poradenství v regionu střední a východní
Evropy. Spojujeme dlouholeté zkušenosti z mezinárodních transakcí se špičkovou znalostí českého práva a trhu. Achour & Partners poskytuje komplexní
právní služby českým a nadnárodním společnostem
ve všech aspektech jejich podnikání. Mezi naše klienty
se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak střední
a menší podnikatelské subjekty a soukromí investoři.
Vytvořili jsme dlouhodobé osobní vztahy s významnými zahraničními advokátními kancelářemi, prostřednictvím kterých jsme připraveni poskytnout našim
klientům právní zastupování i mimo území České
republiky.
Působíme jako právní poradci v mnoha významných
transakcích a sporech v posledním období.
Achour & Partners a jejím právníkům se dostalo významných tuzemských mezinárodních ocenění podle
hodnocení nezávislých ratingových agentur, zejména Právnická firma roku, Legal 500 a Chambers and
Partners.

FÚZE A AKVIZICE
Fúze a akvizice patří mezi základní pilíře naší právní
specializace. Právní poradenství při akvizicích v České
republice poskytujeme portfoliu zahraničních i čes-

kých investorů v komplexních transakcích v oblasti
fúzí a akvizic, prodeje podniků, private equity a venture capital transakcí.
Pro naše klienty navrhujeme optimální akviziční struktury, provádíme právní due diligence a připravujeme
a vyjednáváme transakční dokumenty. Poskytujeme
poradenství ve věcech zákonné regulace, komplexní
právní poradenství v souvislosti s přeměnami a zastupování při nabídkách převzetí a veřejných návrzích na
koupi cenných papírů.

NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO
Máme rozsáhlé zkušenosti s realitními transakcemi,
od zakoupení či prodeje jednotlivých nemovitostí
přes akvizice realitních portfolií a projektů ve všech
fázích realizace až po převzetí rezidenčních projektů,
obchodních center, administrativních komplexů, industriálních parků a infrastrukturních projektů.
Poskytujeme poradenství při stavebních projektech
dopravní infrastruktury, regenerace brownfields, výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských zařízení včetně univerzitních komplexů a vědeckotechnických parků a projektech průmyslových a logistických
celků.
Máme významné zkušenosti v oblasti práva nájmu
komerčních prostor v rámci obchodních center a administrativních komplexů. Provádíme due diligence
jednotlivých nemovitostí, nemovitostních portfolií

A
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a projektů včetně ověřování vlastnických titulů a due
diligence projektových společností.
Poskytujeme poradenství ve věcech financování nemovitostí, včetně zastupování klientů při jednáních
s financujícími institucemi, přípravy smluvní dokumentace a zakládání fondů kvalifikovaných investorů
zaměřených na investice do realitních projektů.
Zastupujeme investory, developery a stavební společnosti ve všech stádiích územního a stavebního řízení.
Naše služby zahrnují právní poradenství v souvislosti
se získáním nezbytných povolení a ostatních vyjádření příslušných orgánů, včetně zastupování ve správních řízeních týkajících se výstavby.
Poskytujeme právní služby v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA) a následným soudním přezkumem, komplexní právní posouzení existujících ekologických zátěží a poradenství v otázkách
nakládání s odpady a v otázkách ochrany kulturního
a archeologického dědictví.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Poskytujeme obchodním společnostem právní poradenství v oblasti corporate governance, včetně aplikace zákona o obchodních korporacích. Naše právní
poradenství se soustředí zejména na navržení a revizi
korporátních a skupinových struktur, problematiku
koncernového práva, právní poradenství v souvislosti
se zvyšováním nebo snižováním základního kapitálu,
přípravu akcionářských dohod, přípravu zaměstnaneckých motivačních akciových programů a poradenství při každodenním chodu obchodních korporací.

SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Poskytujeme komplexní právní servis ve věcech soudních sporů včetně zastupování klientů u rozhodčích
soudů a v rámci mezinárodní arbitráže. Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů u všech stupňů
soudních řízení. Hájíme zájmy našich klientů v rámci
odvolacího a dovolacího řízení a řízení před Ústavním
soudem a také u Soudního dvora Evropské unie. Poskytujeme právní služby při jednáních o mimosoudním vyřešení sporů, včetně přípravy a sjednání dohod
o narovnání a všech souvisejících dokumentů a soudních smírů.

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Poskytujeme právní poradenství obchodním společnostem ve finančních obtížích a navrhujeme optimální restrukturalizaci včetně přípravy smluvní dokumentace a právního poradenství při reorganizacích.
Zastupujeme věřitele v insolvenčních řízeních, včetně zajištění účasti ve věřitelském výboru. Máme významné zkušenosti v oblasti incidenčních i ostatních
řízeních souvisejících s insolvenčním řízením, a to
jak v tuzemských tak v přeshraničních insolvenčních
řízeních.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Achour & Partners poskytuje komplexní právní servis
spojený se zadáváním veřejných zakázek jak zadavatelům, tak i uchazečům. Součástí servisu je kompletní
příprava zadávací a smluvní dokumentace v rámci zadávacích řízení, poradenství při vyhodnocování nabídek, poradenství a asistence při přípravě a organizaci
zadávacích řízení a příprava vzorových dokumentů.
Achour & Partners 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
Achour & Partners specializuje zejména na obecné
poradenství v oblasti soutěžního práva, a to při transakcích v oblasti fúzí a akvizic (spojování soutěžitelů)
a na poradenství v otázkách veřejné podpory, nekalé
soutěže, včetně zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ve sporech vyplývajících
z nekalé soutěže.

FINANCOVÁNÍ, KAPITÁLOVÉ TRHY
A BANKOVNICTVÍ
Achour & Partners poskytuje komplexní právní poradenství bankám, stavebním spořitelnám, pojišťovnám, investičním společnostem, obchodníkům
s cennými papíry a ostatním subjektům kapitálového
trhu. Máme zkušenosti se zastupováním klientů při
sjednávání investičních a provozních úvěrů, včetně
přípravy komplexní zajišťovací dokumentace, emisemi korporátních dluhopisů a všech oblastí fungování
investičních fondů.
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PRACOVNÍ PRÁVO
Achour & Partners poskytuje právní poradenství
v oblasti pracovněprávní agendy středně velkých
společností – zejména v souvislosti se specializovanými požadavky na smluvní úpravu jednotlivých
zaměstnanců.

IP / IT, MEDIA, TELEKOMUNIKACE
Právníci Achour & Partners zajišťují komplexní právní
poradenství v otázkách IP a IT. Mezi standardní úkoly, kterými se zabýváme, je pak příprava licenčních
smluv, vyjednávání licenčních podmínek a due diligence IP compliance. Achour & Partners dále poskytuje služby v oblasti regulace reklamy a sponzorování v televizním vysílání a na internetu, při přípravě
obchodních smluv pro nákup a prodej reklamy a při
přípravě obchodních smluv v souvislosti se zajištěním
sponzorování. Dále poskytujeme právní poradenství
a připravuje smlouvy pro oblast product placementu,
licenčního řízení a pro pořádání výstav a jiných kulturních akcí.

VYBRANÉ REFERENCE
Vybrané reference advokátní kanceláře Achour & Partners zahrnují:
právní zastupování německé společnosti Delivery
Hero Holding GmbH při akvizici českých a slovenských portálů Dáme Jídlo zaměřených na online
objednávání jídel a nápojů v restauracích a jejich
následný rozvoz;
zastupování indického start-up ZOMATO při akvizici českého a slovenského internetového průvodce
restaurací Lunchtime.cz a Obedovat.sk, dvou nejvýznamnějších internetových průvodců zaměřujících
se na každodenně aktualizovanou nabídku poledních menu v České a Slovenské republice;
právní zastupování private equity fondu při akvizici
většinového podílu významného výrobce a dodavatele komplexních řešení pro oblast zdravotnictví
v hodnotě cca 1 mld. Kč, včetně nastavení akviziční
struktury a akcionářské struktury;
komplexní právní poradenství největšímu asijskému výrobci elektro součástek v souvislosti s jeho
vstupem na evropský trh, včetně nastavení distribuční sítě a otázek hospodářské soutěže;

právní poradenství pro České dráhy, a.s. v souvislosti s nákupem celkem dvaceti lokomotiv v celkové hodnotě přibližně 3,5 miliardy Kč;
právní poradenství společnosti Dopravní podnik hl.
m. Prahy, akciová společnost v souvislosti s financováním obnovy vozového parku;
právní poradenství společnosti Dopravní podnik hl.
m. Prahy, akciová společnost, v souvislosti s projektem revitalizace stanic metra Českomoravská
a Kačerov;
komplexní právní poradenství významné české developerské a stavební skupině Trigema v souvislosti
s projektem administrativního centra v Praze s pronajímatelnou plochou převyšující 80 tisíc m2;
právní zastupování STRABAG v souvislosti s výstavbou energetického zařízení v hodnotě cca 4 mld Kč
na území Ukrajiny;
právní zastupování STRABAG v několika sporech
s investory a subdodavateli, včetně úspěšného zastupování v rozhodčím řízení vedeném podle pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC);
právní zastupování významného maloobchodního
řetězce LIDL v souvislosti s přípravou, developmentem a výstavbou několika supermarketů na území
České republiky a Slovenska, v otázkách hospodářské soutěže a sporné agendy;
právní poradenství přední české developerské
a stavební skupině Trigema v souvislosti s akvizicí
a realizací projektu SMART BYTY v Praze 13;
právní poradenství přední české developerské
a stavební skupině Trigema v souvislosti s realizací
projektu Vědecko-technický park Roztoky;
právní poradenství společnosti Centrum Palmovka,
a.s. v souvislosti s realizací projektu Centrum Nová
Palmovka v hodnotě cca 1,2 mld. Kč;
právní poradenství přednímu ruskému výrobci chladírenské techniky OSTROV v souvislosti s výstavbou
nového výrobního areálu v České republice;
zastupování Statutárního města Plzeň proti tvrzeným nárokům developera vyplývajícím ze zmařeného projektu výstavby obchodního, administrativního a společenského centra;
právní poradenství přední developerské skupině
J & T REAL ESTATE v souvislosti s realizací projektu
Rezidence Kampa;
právní poradenství pro Ministerstvo financí České
republiky v souvislosti s programem Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými
institucemi, místními a regionálními úřady jeho posouzení z hlediska práva veřejné podpory;
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právní zastupování společnosti Dopravní podnik
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. v souvislosti se smlouvou o zajištění výkonu závazků veřejné
služby v hromadné dopravě;
právní zastupování Hlavního města Prahy - odboru kontrolních činností Magistrátu Hlavního města Prahy v souvislosti s realizovanými veřejnými
zakázkami;
právní poradenství pro Technickou správu komunikací hlavního města Prahy v souvislosti s veřejnou
zakázkou Centrální informační systém zón placeného státní v hlavním městě Praze;
kompletní administrace veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism - zadávací řízení na pronájem reklamních ploch v rámci
výstavy EXPO 2015 v Milánu;
Internetová stránka www.achourpartners.com poskytuje podrobný přehled zkušeností, odbornosti
a vize advokátní kanceláře Achour & Partners.

Achour & Partners advokátní kancelář, s.r.o.
Kaunický palác
Panská 7
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 270 006 111
e-mail: office@achourpartners.com
www.achourpartners.com
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Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka
V době, kdy v odvětví právních služeb dochází k velkým změnám, je naším cílem nadále být lídrem na
trhu, jako je tomu celých 86 let naší historie. Dosáhneme toho tím, že budeme nadále přicházet s novým,
originálním řešením těch nejsložitějších právních problémů, kterým naši klienti čelí.

Rovněž jsme si vybudovali úzké vazby se spolupracujícími právními kancelářemi ve více než 100 zemích
světa, ve kterých nemáme vlastní kancelář. Díky této
síti jsme jednou z největších a nejvíce propojených
právních kanceláří na světě s bezkonkurenčním celosvětovým pokrytím a hlubokými místními znalostmi.

V uplynulém roce jsme poskytovali poradenství řadě
předních světových společností na transakcích, které
změnily jejich obory. Jednalo se například o poradenství: společnosti Ahold ohledně její fúze se společností
Delhaize, kterou vznikl největší potravinářský maloobchod v Evropě a pátý největší potravinářský maloobchod v USA s 6 500 prodejnami; společnosti Anheuser-Busch Inbev při převzetí společnosti SABMiller
plc – šlo o největší komerční úvěr v historii světových
úvěrových trhů v objemu 75 miliard dolarů; ohledně průlomového projektu Coral South Floating LNG
v Mozambiku, na kterém se podílelo osm kanceláří
Allen & Overy; a společnosti Cagamas ve věci emise
dluhopisu dim sum v největším objemu v Jihovýchodní Asii a prvního dluhopisu denominovaného v renminbi vydaného hypoteční společností mimo Čínu.

Celosvětové pokrytí na současném trhu neznamená
pouze mít kanceláře v důležitých městech světa. Pro
nás to znamená kombinaci našich mezinárodních
zdrojů a sektorových znalostí, které nám umožňují
pracovat na přeshraničních transakcích přímo na trzích a v regionech, které jsou pro naše klienty strategicky významné.

Díky naší bohaté historii dokážeme nadále získávat ty
nejtalentovanější lidi a inovovat právní služby a náš
model podnikání.
Abychom mohli podporovat klienty při realizaci jejich
globální strategie, vytvořili jsme celosvětovou síť, která se v současnosti skládá ze 44 kanceláří v 31 zemích.

„Díky celosvětovému pokrytí Allen & Overy jsme
v roce 2015 poskytli poradenství ohledně více než
1 500 transakcí, čemuž se nevyrovná žádná jiná právní
kancelář. Jsme také jediná kancelář, která v každém
z uplynulých pěti roků poskytovala poradenství při
transakcích v objemu přes 1 bilion dolarů.“
Thomson Reuters a Dealogic

ALLEN & OVERY V ČESKÉ REPUBLICE
Od vstupu na český trh v roce 1992 jsme získali pověst
jedné z nejlepších právních kanceláří v České republice. Naší silnou stránkou je kombinace mezinárodních
zkušeností s hlubokými znalostmi českého právního
a regulatorního prostředí.
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Pražská kancelář patří do sítě 44 kanceláří rozmístěných po celém světě, což nám umožnuje sdílet
a využívat znalosti a zkušenosti s kolegy z ostatních
jurisdikcí. K efektivnímu sdílení a vyžívání těchto znalostí a zkušeností nám slouží propracované IT systémy a databáze a pečlivě promyšlené pracovní postupy. Nabízíme široké spektrum poradenských služeb
v oborech práva společností, finančních transakcí (zahrnujících dluhový i vlastní kapitál), daní a soudních
sporů.

robu hnojiv do Ruska dodané českou inženýrskou
společností Chemoproject Nitrogen.

Jako celosvětová elitní praxe disponuje Allen & Overy
těmi nejnovějšími mezinárodními právními a obchodními znalostmi. Naše týmy často poskytují poradenství ohledně vývoje na trzích a novátorských transakcí
po celém světě.
Znalosti a zdroje naší celosvětové sítě kanceláří nabízíme i klientům v České republice.

MEZI NAŠE NEDÁVNÉ ZKUŠENOSTI PATŘÍ
PORADENSTVÍ:
J & T Private Equity Group ve vztahu k akvizici (prostřednictvím společného podniku vytvořeného
s China Energy Company (CEFC) a CEO Pivovary
Lobkowicz, panem Zdeňkem Radilem) 79,4 % podílu ve skupině Pivovary Lobkowicz Group v hodnotě
70 milionů liber.
Ve vztahu k refinancování existujících úvěrů, splacení dluhu vůči akcionářům a financování všeobecného korporátního a provozního kapitálu Českých Radiokomunikací v celkové výši 4,05 miliardy korun.
České exportní bance při její žalobě o 4,5 milionu
eur na ruskou banku MežtopEnergoBank u rozhodčího soudu v Praze.
HB Reavis ve vztahu k první samostatné emisi nezajištěných domácích dluhopisů v objemu až 1,25
miliardy korun zaručených finančním subjektem se
sídlem v Lucembursku.
Společnosti ATERNUS a.s. a jejím akcionářům, rodině Walachových, v souvislosti s ukončením jejich
společného podniku s Mid Europa Partners a prodeje jejich 50% podílu ve společnosti Walmark,
předního českého výrobce potravinových doplňků
a volně prodejných léčiv.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ohledně financování ve výši 2 miliardy korun, zajištěného
agenturou EGAP, poskytnutého ruské společnosti
FosAgro-Čerepovec na vývoz technologie pro vý-

Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka
V celnici 1031/4
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 107 111
e-mail: receptip@allenovery.com
www.allenovery.com/czechrepublic
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Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Ambruz & Dark Deloitte Legal je advokátní kancelář,
která díky vysokému standardu poskytovaných právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu
i technologickému zázemí patří k předním advokátním kancelářím v České republice. Má zastoupení
v největších českých městech – v Praze, Plzni, Brně
a Ostravě. V současné době zastupuje desítky klientů
z České republiky i zahraničí.
Je součástí celosvětové sítě právních kanceláří sdružených v rámci Deloitte Legal, čítající přes 2 000 právníků
propojených s celosvětovou sítí expertů skupiny Deloitte. V České republice působí více než 40 právníků.
Ambruz & Dark Deloitte Legal se řadí mezi advokátní kanceláře nové generace díky své úzké spolupráci
s ostatními odborníky z oblasti daní, účetnictví, auditu, finančního poradenství a podnikového poradenství společnosti Deloitte. Ambruz & Dark Deloitte
Legal je tak schopna poskytnout služby v plném rozsahu podle potřeb klientů. Zajišťuje komplexní služby ve všech oblastech práva s dopadem na byznys
a podnikání.
Mezi klienty advokátní kanceláře patří nadnárodní
společnosti, stejně jako velké a střední společnosti
z České republiky. Kromě češtiny poskytuje poradenství ještě v dalších šesti jazycích (angličtina, němčina,
francouzština, ruština, slovenština a španělština). Ve
své každodenní praxi spolupracuje na kolektivních
právních expertízách v rámci globální sítě Deloitte

a Deloitte Legal, což advokátní kanceláři umožnuje se
aktivně podílet na mezinárodních projektech.
Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal je,
díky svému odbornému zázemí a úzké spolupráci
s odborníky v oblasti daní, oceňování a transakčního poradenství, dlouhodobě vyhledávaným právním
poradcem v oblasti M & A. V roce 2015 získala ocenění
Právnická firma roku jako doporučovaná advokátní kancelář v kategorii Fúze a akvizice. Tým M & A se
v posledním roce významně rozrostl o nové advokátní
koncipienty i zkušené advokáty. Kromě právního poradenství při transakcích, zahrnujícího vyjednávání,
přípravu související dokumentace a due diligence, se
v jeho rámci vyprofilovala specializované skupina odborníků věnujících se skupinovým restrukturalizacím.
Restrukturalizační skupina se v roce 2015 podílela na
34 tuzemských a zahraničních restrukturalizačních
projektech zasahujících do oblasti maloobchodu,
spotřebitelských produktů, softwaru, médií, nemovitostí a developerů v oboru energetického těžkého
průmyslu, jako je například automobilový průmysl
a hornictví, čímž představuje jednu z objemově největších restrukturalizačních právních praxí v České
republice. Ve spolupráci s právními a jinými oborníky ze zahraničních kanceláří skupiny Deloitte přináší
klientům řešení zejména za účelem efektivního řízení
skupiny a alokace majetku, vhodného rozložení rizik,
snížení nákladů či přípravy pro expanzi podnikání.
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V oblasti daňového práva advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal spolupracuje s daňovými
experty poradenské společnosti Deloitte, díky čemuž
disponuje rozsáhlou vědomostní základnou, která
umožňuje klientům nabídnout komplexní služby,
a díky níž Ambruz & Dark Deloitte Legal vyniká v zastupování svých klientů v daňových řízeních a soudních sporech. V minulém roce Ambruz & Dark Deloitte
Legal asistovala v mnoha sporných daňových řízeních
s významným systémovým dopadem, a to především
v oblasti odpočtů na podporu výzkumu a vývoje či
uplatňování úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů na DPH. V letošním roce se Ambruz & Dark Deloitte Legal kromě asistence v daňových kontrolách
a řešení soudních sporů s finanční správou zabývala
také řízením rizik spojených s daňovou kontrolou
a nevědomým zatažením do daňového podvodu na
DPH.
Tým pracovního práva Ambruz & Dark Deloitte Legal
nabízí široké portfolio služeb ze všech oblastí pracovního práva. Experti pracovněprávního týmu se podílejí
i na veřejné diskuzi a vzdělávání v oblasti českého pracovního práva. Jan Procházka, vedoucího pracovněprávního týmu, byl v minulém roce zvolen do představenstva České asociace advokátů specializujících se
na pracovní právo - Czech Employment Lawyers Association a také do sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Současně se v letošním roce experti
pracovněprávního týmu podíleli na připomínkování
významné novely zákoníku práce. V minulém roce tým
pracovního práva Ambruz & Dark Deloitte Legal získal
mezi své klienty kormě jiných významného světového
výrobce automobilů a motorek.
Při poskytování právních služeb v oblasti ICT právníci Ambruz Dark Deloitte Legal poskytují právní služby
v každém aspektu dotýkajícím se IT infrastruktury
ve společnosti, od splnění povinností vyplývajících
z ochrany osobních údajů a soukromí, identifikaci
a ochranu práv duševního vlastnictví v rámci infrastruktury společnosti, po aspekty provozování podnikání po internetu. V uplynulém roce specializovaný
tým Ambruz & Dark Deloitte Legal poskytoval právní
služby významným finančním institucím v souvislosti
s nastavením informačních systémů v souladu s právní regulací, včetně poradenství v souvislosti outsourcingem služeb a implementací cloudových řešení.

V oblasti developerských a nemovitostních projektů disponuje Ambruz Dark Deloitte Legal týmem
právníků, který plně spolupracuje s poradenským
realitním týmem Deloitte. Díky této úzké spolupráci
s dalšími odborníky Deloitte je Ambruz Dark Deloitte
Legal v oblasti nemovitostního práva důvěryhodným
partnerem, který může poskytnout služby multidisciplinárního týmu expertů se znalostí nejnovějších
osvědčených postupů a schopností vyřešit komplexní právní a technické problémy v realitním odvětví,
zejména v oblasti nemovitostních transakcí, stavebnictví (vč. soudních sporů), pronájmů a přemisťování, jakož i v oblasti územního plánování, postupů
souvisejících s výstavbou či povolováním staveb. Mezi
klienty týmu nemovitostí se řadí developeři, realitní
investoři, stavební společnosti a veřejné subjekty. Ambruz Dark Deloitte Legal v roce 2015 mimo jiné asistovala významnému celosvětovému výrobci a prodejci
obuvi s obnovením jeho historických aktivit v oblasti
nemovitostí a výstavby v České republice.
Ambruz & Dark Deloitte Legal nabízí svoji expertízu
i v oblasti právních forenzních služeb. Forenzní tým
Ambruz & Dark Deloitte Legal úzce spolupracuje s odborníky oddělení analytiky a forenzních služeb Deloitte Advisory a zaměřuje se na vyšetřování tzv. kriminality bílých límečků, zejména podezření na zpronevěru,
podvody, legalizaci výnosů z trestné činnosti, a jiných
nenásilných trestných činů v organizacích. Vyšetřování vykonává tým složený z právníků, vyšetřovatelů,
specialistů finančního auditu, forenzního auditu a datových analytiků. Zkušenosti z forenzních vyšetřování
využívá forenzní tým Ambruz & Dark Deloitte Legal
při tvorbě compliance programů, a dalších opatření
sloužících k prevenci a odhalování trestní činnosti
v organizacích.
Mezinárodní ratingová společnost CHAMBERS AND
PARTNERS zařadila do svého žebříčku CHAMBERS
EUROPE Jana Procházku a jeho pracovněprávní tým
mezi doporučené oborníky na oblast pracovního práva v České republice.
Ročenka Legal 500 ve svém vydání 2015 Legal 500 Europe Edition již podruhé doporučila Ambruz & Dark
Deloitte Legal jako odborníka pro oblast Bankovnictví, financí a kapitálových trhů.
Nedílnou součástí činnosti advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal jsou pro bono aktivity,
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kde Ambruz & Dark Deloitte Legal již sedmým rokem
podpořila organizací ankety Zákon roku diskusi mezi
českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě
právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich
dopadu na podnikatelské prostředí a obecně o kvalitě
právního prostředí v ČR.
Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal
také podporuje Transparency International – Česká
republika formou bezplatného právního poradenství.
Přispívá tak ke kvalitnímu odbornému zázemí práce
TIC a k budování transparentního prostředí v České
republice.
Nadto se specialisté Ambruz & Dark Deloitte Legal
dále účastní Pro Bono aliance, která zajišťuje spolupráci mezi advokáty a neziskovým sektorem.

Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 246 042 100
e-mail: info@ambruzdark.com
www.deloittelegal.cz
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Baker & McKenzie s.r.o.,
advokátní kancelář
Baker & McKenzie se ve 20. století stala zosobněním
pojmu globální právní firma a nyní, ve 21. století, přichází s novou definicí, která odpovídá na výzvy současné globální ekonomiky. Na vše instinktivně nahlížíme z globální perspektivy, s rozsáhlými znalostmi
trhu, podpořenými širokým rozhledem našich více
než 4 200 právníků v 77 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 dovedností a mezilidských
vztahů nezbytných k poskytování prvotřídních služeb přesně přizpůsobených potřebám významných
klientů po celém světě.
Naše komunita je založena na úzké spolupráci 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 problémy z různých oborů a oblastí právnické praxe v kterékoliv
zemi.
Díky naší snaze o maximální kvalitu služeb a péče
o klienty doporučuje Chambers Global Directory 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 pražská kancelář poskytuje právní poradenství klientům při transakcích, z nichž některé patří
k těm nejsložitějším, které v České republice, Slovenské republice a středoevropském regionu probíhají.
Mezi tyto transakce patří naše nedávné zastupování českého výrobce nápojů, skupiny Kofola, při její
restrukturalizaci, veřejné nabídce a kotaci na Burze
cenných papírů Praha a Varšavské burze cenných papírů (Warsaw Stock Exchange) v hodnotě 765 milionů
Kč (31 milionů USD).
Jako jedna z předních mezinárodních právnických
firem v zemi úzce spolupracujeme s našimi kolegy
z celého světa, abychom tuzemským i zahraničním
nadnárodním společnostem a finančním institucím
nabídli poradenské služby na nejvyšší úrovni. Kvalita
naší práce je vyjádřena uznáním předních právnických ratingových společností. Publikace Legal 500
EMEA hodnotí naše specializované skupiny v oblastech Bankovnictví a finance, Kapitálové trhy, Právo
obchodních společností a fúze a akvizice, Řešení sporů a Daně na úrovni Tier 1.
Ve vztahu k práci na významných transakcích zaujímáme také přední místo na trhu v oblasti Duševního
vlastnictví a technologií a Médií a telekomunikací, přičemž v obou těchto oblastech jsme publikací Chambers Europe hodnoceni na úrovni Tier 1. Naši čeští
právníci mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství klientům v rychle se rozvíjejících oblastech
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práva a díky své znalosti místního trhu ve spojení
s globálním pohledem pomáhají klientům dosáhnout
jejich obchodních cílů.
V průběhu posledních 20 let jsme získali rozsáhlé znalosti a zkušenosti s místním trhem a přehled o požadavcích, které je třeba dodržet při uzavírání transakcí
v České republice. Díky těmto znalostem a našemu
globálnímu přístupu se na nás obracejí přední nadnárodní společnosti a finanční instituce.
V oblasti bankovnictví a financí poskytujeme právní
poradenství předním světovým institucím při jejich
investicích v České republice i přeshraničních finančních transakcích. Poskytujeme poradenství korporátním vypůjčovatelům ohledně všech typů úvěrových
transakcí, včetně dvoustranných a syndikovaných
úvěrů, od krátkodobých nezajištěných úvěrů až po
globální strukturování.
V rámci naší činnosti v oblasti řešení sporů zastupujeme klienty ve složitých soudních a rozhodčích řízeních
probíhajících zároveň v několika jurisdikcích. Provádíme analýzy sporů a vyhodnocení možných výsledků
a potenciálních nákladů, abychom našim klientům
pomohli zvolit si nejlepší možný způsob řešení jejich
sporů. Vytváříme rovněž programy pro dodržování
právních předpisů a provádíme posouzení rizik.
Naše skupina zabývající se řešením sporů ve spolupráci s týmy bankovnictví a financí poskytuje právní poradenství předním bankám, insolvenčním správcům
a nejvýznamnějším hráčům v různých průmyslových
odvětvích při restrukturalizaci společností a insolvenčních řízeních.

s inovativními řešeními struktury transakcí pro prodejce a kupující technologií, kteří vyvíjejí a prodávají nové
technologické produkty, jako jsou například IPTV, internetové bankovnictví a zábavní aktivity pro mobilní
telefony.
Díky 29 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.
Na globální i místní úrovni poskytujeme právní poradenství v následujících oblastech:
soutěžní právo
bankovnictví & finance
kapitálové trhy
registrace společností
řešení sporů
pracovní právo
energetika, těžební průmysl a infrastruktura
duševní vlastnictví
IT / komunikace
fúze & akvizice
farmaceutické právo & zdravotnictví
soukromý kapitál
právo nemovitostí a životního prostředí
daňové poradenství
obchodní právo

Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti s transakcemi v oblasti fúzí a akvizic, od poradenství při strukturování
transakcí, které vychází z našich znalostí daného odvětví, přes projednávání akvizic a finančních ujednání
až po získání příslušných regulatorních souhlasů a povolení ke spojení.
Naši právníci zabývající se duševním vlastnictvím poskytují klientům právní poradenství při zápisu a ochraně ochranných známek, autorských práv, vzorů a patentů a jsou dobře obeznámeni s různými problémy,
které může rychlý rozvoj nových technologií představovat pro ochranu duševního vlastnictví. Náš tým pro
oblast informačních technologií a komunikací přišel

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 02 Praha 1
Tel.:
+420 236 045 001
e-mail: Office.Prague@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com
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Bělina & Partners
advokátní kancelář s.r.o.
Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. (dále jen
„AKBP“) poskytuje komplexní právní služby 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 advokátních koncipientů.
AKBP personálně a klientsky navazuje na činnost 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 společností, správě společenstevních záležitostí, při pořádání valných
hromad, při uzavírání akcionářských dohod, v rámci
plnění registračních a oznamovacích povinností.
Právníci AKBP mají mnohaleté zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti přeměn obchodních
společností, převodů majetkových účastí, prodejů závodů či jejich částí a v oblasti privatizace. V rámci obchodního práva poskytuje AKBP právní služby rovněž
v oblasti závazkového práva a sporné agendy. AKBP
se dlouhodobě zabývá problematikou dominantního
postavení soutěžitele, zakázaných kartelových dohod,
spojování soutěžitelů, zastupuje klienty ve správních
řízeních vedených ÚOHS.

AKBP poskytuje právní poradenství zadavatelům i dodavatelům v rámci zadávání veřejných zakázek. AKBP
má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním zadávacích
dokumentací, s plněním registračních povinností,
s přípravou související smluvní agendy, s posuzováním a hodnocením nabídek v rámci zadávacích řízení,
s námitkovými řízeními, se zastupováním před ÚOHS
a s dohledem nad realizací veřejných zakázek.
AKBP nabízí prostřednictvím svých právníků klientům
mnohaletou zkušenost v oblasti zastupování klientů
v soudních, rozhodčích (včetně mezinárodní arbitráže) a správních řízeních. Co se týče místní příslušnosti,
poskytujeme právní služby u soudů a úřadů neomezeně po celé ČR. Vymáháme soubory pohledávek,
spolupracujeme s prověřenými exekutory. Společníci
AKBP současně dlouhodobě působí jako rozhodci
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR.
Mezi další stěžejní obory poskytované AKBP patří
pracovní právo, kolektivní vyjednávání a právo sociálního zabezpečení. Právní služby poskytujeme zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to v rozsahu od
běžné agendy až po řešení složitých právních situací,
které mohou z pracovněprávních vztahů vyplynout.
V rámci pracovního práva se AKBP zabývá zpracováním smluvní agendy, právním posouzením ve vztahu
k režimu na pracovištích, k odměňování, současně zastupuje klienty z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů
před soudy a úřady.
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AKBP je členem International Practice Group – mezinárodní skupiny sdružující kolem 100 advokátních
kanceláří a daňových poradců.

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.
Pobřežní 370/4
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 226 287 000
e-mail: recepce@belinapartners.cz
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 kanceláře do
právní firmy globálních rozměrů, čítající celosvětově
přes 1200 právníků, poskytujících komplexní poradenství ve všech klíčových oblastech obchodního práva.
Za dobu své existence si advokátní kancelář Bird & Bird
na mezinárodním poli vydobyla reputaci společnosti
s vysoce kvalifikovanými týmy právních expertů, která
se opakovaně umísťuje na předních příčkách v nezávislých mezinárodních hodnoceních právních firem,
mimo jiné i v oblastech práva duševního vlastnictví,
farmaceutického práva, práva telekomunikací a informačních technologií, a mnoha dalších.
Bird & Bird dnes najdete v 19 zemích světa ve
29 kancelářích:
Aarhus, Abu Dhabi, Bratislava, Brusel, Budapešť, Kodaň, Dubaj, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hamburg,
Helsinky, Hong Kong, Londýn, Luxemburg, Lyon, Madrid, Milán, Mnichov, Paříž, Peking, Praha, Řím, Šanghaj,
Singapur, Skanderborg, Stockholm, Sydney, Varšava.
Máme také speciální pracovní skupinu soustřeďující
se na Rusko, Indii a úzké vazby s právními firmami
v řadě klíčových jurisdikcí jak ve Východní Evropě, tak
v Africe, na Středním Východě, v Asii a Spojených státech amerických a v Austrálii.

CO JSTE O NÁS NEVĚDĚLI:

Téměř polovina společností uvedených v žebříčku
"Fortune Top 100" jsou našimi klienty
Téměř polovina našich Top 100 klientů s námi spolupracuje více než deset let
Celosvětově za sebou máme téměř 30 let nepřetržitého růstu
Mezi naše klienty se řadí více než 60% z "Top 100
World’s most innovative companies" (podle Forbes)
Poskytujeme poradenství klientům pocházejících
z více než 120 zemí světa

NÁŠ PŘÍSTUP
Přístup společnosti Bird & Bird je charakteristický
svým zaměřením na specifika vybraných průmyslových a tržních odvětví, mezi které patří např. automobilový průmysl, energetika, letecký průmysl, sektor finančních institucí, telekomunikací a médií, farmacie,
elektroniky a obecněji odvětví formovaná a ovlivňovaná novými technologiemi a novými postupy, které
vyžadují inovativní a dlouhodobá řešení, obchodního
ducha a flexibilitu přístupu.
Díky tomu jsme schopni poskytovat špičkové právní
služby šité na míru klienta a přizpůsobené jeho konkrétním potřebám.
Naše specializace a expertní znalosti potřeb klientů
v jednotlivých sektorech, jakož i vynikající znalost
právního prostředí v jednotlivých jurisdikcích nám
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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 sestává ze
zkušených, vysoce kvalifikovaných právních poradců,
kteří poskytují svoje služby na nejvyšší úrovni. Náš tým
poskytuje poradenství jak místním tak mezinárodním
korporacím a společnostem ve všech oblastech obchodního práva, mezi něž se řadí:
Arbitráže, právní spory / Bankovnictví a finance / 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.
V roce 2015 jsme získali ocenění "European Women in
Business Law – Best in Country" poskytované společností Euromoney.

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2016:
Who’s Who Legal: 100
Top 20 Elite Firm in the World (Ranked 13th)
Top Firm in the World for IP
Who’s Who Legal Award Winner - Firm of the Year for
Technology, Media and Telecommunications
International Association of Outsourcing Professionals: ocenění "World’s Best Outsourcing Advisors
2016"
World Trademark Review’s (WTR)
vedoucí právní firma pro oblast ochranných známek v 15 jurisdikcích v Europě (včetně České republiky) a regionu Asia-Pacific
26 právníků Bird & Bird jmenováno a oceněno
pro jejich odborné znalosti v této oblasti

MANAGING IP:
Firm of the Decade (2005 – 2015)
MPF Awards for Management Excellence 2015
FT Europe Innovative Lawyers Awards 2015:
Top 10 Game-Changing Firm of the Past 10 years
Top 10 Most Innovative Individuals

Standout in: Innovation in Dispute Resolution, Innovation in IP, and Innovation in Growth & Business
Development

WWL AWARDS 2015:
Law firm of the Year for Technology, Media and
Telecommunications
Law firm of the Year for Sport
Law firm of the Year for Patents
Law firm of the Year for Life Sciences-Patent
Litigation

NAŠI KLIENTI:
Mezi přední klienty Bird & Bird se řadí:
BT Group, Deutsche Telekom Group, Ericsson, Interoute, Ciena Group, Etisalat Group, Level 3 Communication, Logica Group, Infosys, SAP Group, MasterCard
Group, Tom Tom Group, Volkswagen Group, Caterpillar, General Motors Group, LG Electronics, Honeywell, HP Group, Energizer, Motorola, FujiFilm Group,
RWE Group, BNP Paribas, HSBC Group, Teva Pharmaceuticals Group, Actavis Group, Sanofi-Aventis Group,
Gedeon Richter Group, Peek & Cloppenburg, atd.

CO SE O NÁS ŘÍKÁ:
"Firmly plugged into the firm’s global network,
Bird & Bird’s Prague outpost is a preferred choice for
both multinationals and domestic enterprises with
ambitions of expansion. It has enjoyed something of
a red-letter year in the last 12 months; the addition of
a new trademark officer and a heightened focus on
brand management have consolidated its position
among the nation’s elite."
WTR, 2016, Czech Republic
"Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelár advises an impressive range of national and international clients,
including Avaya, Verizon and Aramark. The practice
continues to excel in the areas of technology, communication, data protection and privacy."
EMEA Legal 500, TMT, Czech Republic
Clients praise Bird & Bird for its “broad knowledge and
practical approach in negotiations”. The firm’s historic
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focus on technology attracts clients from the digital
media sphere looking to exploit rights, deal with data
and privacy issues and develop platforms. Other areas of advice include content distribution, technology
licensing, competition, regulation and tax-related
matters.
Media Law International, 2016, Czech Republic

Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 226 030 500
e-mail: prague@twobirds.com
www.twobirds.com
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bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.				
bpv BRAUN PARTNERS je přední mezinárodní advokátní
kancelář, působící od roku 2006 v České republice, a od
roku 2010 na Slovensku. Její tým zkušených profesionálů
patří ve své specializaci k uznávaným odborníkům, každý
z nich hovoří alespoň třemi jazyky. Nabízí svým klientům
komplexní právní a daňové poradenství a provází je ve
všech oblastech jejich podnikání, nejen při každodenních
činnostech, ale i při významných mezinárodních
transakcích. Klienti si na kanceláři cení schopnosti najít za
každé situace inovativní právní řešení, stejně tak vysokého
pracovního nasazení a flexibility všech členů týmu.

ALIANCE BPV LEGAL
Advokátní kancelář je zakládajícím členem aliance bpv
LEGAL, tvořené nezávislými advokátními kancelářemi,
pokrývajícími region střední a východní Evropy. Členové
této aliance spolu úzce spolupracují při poskytování přeshraničního právního poradenství. V Bruselské pobočce
dokáže aliance zajistit nadstandardní servis ohledně evropského a soutěžního práva.

OBLASTI SPECIALIZACE
Německé právo
Komplexní poradenství v oblasti německého práva pro
české středněvelké a velké společnosti
Procesní zastupování u německých soudů
Vstupy na německý trh – e-shopy, obchodní zastoupení, založení společnosti a akvizice

Právo obchodních společností/M & A
Zřizování všech forem podnikatelských subjektů,
dceřiných společností a poboček v České i Slovenské
republice
Zakládání, fúze či jiné typy restrukturalizace společností
Due diligence
Joint ventures
Výkon funkce a odpovědnost statutárních orgánů
Propojené osoby, corporate governance, cash-pooling, financování
Tendery, data-roomy, LBO strukturování, post-akviziční kontrolní postupy
Compliance struktury, trestní odpovědnost právnických osob

Energetické právo
Komplexní právní poradenství všem účastníkům trhu
s energetickými komoditami
Regulatorní otázky
Projekty zpřístupnění trhu, mezinárodní produktovody
Obnovitelné, alternativní a kombinované zdroje
energie
Development, financování či akvizice energetických
projektů

Právo nemovitostí
Právní a daňové due diligence majetkového portfolia
a holdingových SPVs
Akvizice, financování, development
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Kompletní realizace nemovitostních transakcí všech
velikostí a určení
Green-field a brown-field projekty
Nájemní vztahy, vztahy s dodavateli souvisejících
služeb

VYBRANÉ REFERENCE

Pracovní právo
Pracovněprávní smluvní dokumentace
Pracovněprávní spory
Kolektivní vyjednávání
Agenturní zaměstnávání, outsourcing,
zaměstnanců
Antidiskriminační pravidla

Rodinná ústava, dědické a korporátní uspořádání, nastavení správné „Family Business Governance“
Řešení daňových aspektů a mezinárodních souvislostí,
„off-shore“ struktury

přechod

Služby GDPR
Zaškolení zaměstnanců (HR, IT, compliance)
Komplexní audit, procesní analýza stavu a GAP analýza
Příprava implementace, návrhy opatření, včetně interních předpisů a jiné dokumentace
Výkon externího pověřence, zprostředkování a zaškolení interního pověřence

Projektové financování
Komplexní úvěrová dokumentace, zajištění úvěrů, Due
Diligence
Regulatorika, zastupování v řízení u státních orgánů
Zřizování, akvizice a prodej bank
Poradenství týkající se smluvních a obchodních otázek
bank a dalších hráčů na finančních trzích

Poradenství pro nové business modely
(FinTech, CryptoCurrencies)
Založení vhodné korporátní a daňové struktury
Start-up poradenství
Pomoc při vstupu a exitu investorů

Poradenství rodinných firem
Komplexní právní podpora při podnikání, pro každý
stupeň vývoje rodinné firmy
„Trustové“ služby, zabezpečení správy, předání, prodeje firmy v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti
či úmrtí zakladatele
Problematika nástupnictví, generační výměna, asistence při prodeji

A & O HOTELS AND HOSTELS: Poradenství při akvizicích související s nákupem hotelů v Praze v hodnotě
přes 20 milionů EUR.
AG FOODS: Poradenství při prodeji akcií významné
společnosti v potravinářském sektoru.
CARRIER: Dlouhodobé poradenství a zastupování při
soudních řízeních.
DEUTSCHE LUFTHANSA: Poradenství při obchodních
aktivitách leteckého dopravce.
E.ON: Zastupování ve významných sporech, poradenství při důležitých akvizicích a joint ventures.
FOLIO: Poradenství při prodeji knižního velkoobchodu
společnosti Euromedia Group
GENERALI GROUP: Poradenství při akvizičních projektech v oblasti nemovitostí.
GOODMILLS: Právní poradenství pro oblast nemovitostí, korporátního a pracovního práva.
HORNBACH: Komplexní poradenství v oblasti stavebního práva, pracovního práva a ochrany osobních
údajů.
OTIS: Dlouhodobé právní služby v oblasti pracovního, korporátního práva, práva nemovitostí a při
transakcích.
POŠTOVNÍ OPERÁTOR: Zastupování při soudních řízeních a u Evropské komise ohledně hospodářské soutěže a veřejné podpory.
RAIFFEISENBANK: Poradenství při financování významných projektů v oblasti nemovitostí a energetiky.
TNT WORLDWIDE EXPRESS: Poradenství při projektu
výstavby logistického centra v rámci Global European
Network.
UNILABS: Poradenství regulačních aspektů při akvizici
největšího poskytovatele laboratorní diagnostiky v ČR
a SR.
VAILLANT GROUP: Poradenství při řešení korporátních
a obchodních záležitostí.
WM GROUP: Zastupování klienta při prodeji specializovaných obchodních center s hodnotou transakce přes
60 miliónů EUR.
ZOOT: Poradenství v korporátních záležitostech, oblasti nemovitostí a zastupování při vedení sporů.
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PROFILY PARTNERŮ
ARTHUR BRAUN, M.A., managing
partner,
vede
praxi
M & A.
Specializuje se na korporátní právo,
soutěžní právo, pracovní právo,
vstupy na trh a německé právo.
Je dlouhá leta doporučovaným
odborníkem pro oblast M & A,
pracovní právo, soutěžní právo
a media. Pravidelně publikuje a přednáší. Studoval
práva a politické vědy na univerzitě v Pasově a na
UK v Praze. V minulosti působil v Nörr a v Haarmann
Hemmelrath.

MARC MÜLLER, M.B.A., vede praxi energetického práva. Zaměřuje
se na německé právo, compliance & corporate governance a veřejné zakázky. Vystudoval práva
ve Freiburgu a titul MBA získal na
University of Wales. Pracoval pro
skupinu E. ON v ČR, kde vedl právní
oddělení a zastával vysoké manažerské pozice.

Mgr. Bc. PAVEL VINCÍK, vede praxi
litigace. Věnuje se zároveň energetickému právu, kapitálovým trhům
a právu nemovitostí. Je doporučovaným odborníkem pro oblast vedení sporů a TMT. Studoval práva
na UK v Praze a ekonomii na Západočeské univerzitě v Plzni. V minulosti působil v Haarmann Hemmelrath.

JUDr. IGOR AUGUSTINIČ, Ph.D.,
je vedoucím bratislavské pobočky. Specializuje se na bankovní a finanční právo, M & A,
soutěžní právo, právo obchodních společností a právo nemovitostí. Vystudoval práva na
Univerzitě Komenského v Bratislavě, na univerzitě v Grazu a na UK v Praze. V minulosti působil ve Weiss-Tessbach či GLEISS LUTZ.

Mgr. DAVID VOSOL, M.B.A., vede
praxi bankovního a finančního práva. Ve své praxi se dále zaměřuje na
M & A, poštovní právo, vedení sporů
a energetické právo. Je doporučovaným odborníkem na bankovní
a finanční právo a současně přednáší na PF UK a FSV UK. Studoval
práva na UK v Praze a na Ruprecht-Karl univerzitě
v Heidelbergu, titul MBA získal na IPFM v Praze. V minulosti působil ve Feddersen Laule a v Haarmann
Hemmelrath.

PROFILY VEDOUCÍCH ADVOKÁTŮ

Mgr. JIŘÍ BÁRTA, LL.M., vede praxi
nemovitostí. Specializuje se také na
stavební právo, právo obchodních
společností, energetické právo
a ochranu osobních údajů. Pravidelně publikuje a přednáší. Je doporučovaným odborníkem pro oblast nemovitostí. Studoval práva na
UK v Praze a na univerzitě v Pasově. V minulosti působil v DuPont Conoco CR a v Hogan Lovells.

JUDr. LUCIE KALAŠOVÁ , LL.M. poskytuje právní poradenství v oblasti pracovního práva a ochrany osobních
údajů. Věnuje se publikační a lektorské činnosti. Vystudovala práva na Západočeské univerzitě v Plzni, kde získala také titul JUDr. Postgraduální studium (LL.M.) absolvovala na Univerzitě v Pasově.

Mgr. MARTIN CÍR se dlouhodobě věnuje vedení soudních sporů a rozhodčímu řízení, insolvenci, restrukturalizaci společností, právu obchodních společností a trestnímu právu. Vystudoval PF UK v Praze.
Mgr. MICHAL HRABOVSKÝ, LL.M. se podílí na řadě významných transakcí v oblasti M & A, nemovitostí a řešení
sporů, zastupuje také klienty u Stálého rozhodčího soudu v Haagu. Titul LL.M. získal na Univerzitě v Cambridge.
V minulosti působil u Weil, Gotshal & Manges.

Mgr. PAVEL VINTR se ve své praxi zaměřuje na právo
nemovitostí, stavební právo, energetické právo, trestní
právo, rodinné právo, bankovní a finanční právo. Vystudoval PF UK v Praze.
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bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek, Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 490 000
e-mail: prague@bpv-bp.com
www.bpv-bp.com
www.bpv-legal.com
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BRODEC & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář BRODEC & PARTNERS s. r. o. vznikla počátkem roku 2012 jako vyústění několikaleté faktické spolupráce jejích členů. Od doby jejího vzniku
se nám podařilo zařadit se mezi přední advokátní
kanceláře. Naší filozofií je vždy upřednostňovat kvalitu před kvantitou. O úspěšnosti tohoto přístupu nás
přesvědčilo i umístění v posledním ročníku žebříčku
Právnická firma roku mezi velmi doporučovanými
advokátními kancelářemi v kategoriích veřejných zakázek a sportovního práva. Dalším důkazem je také
dlouhodobá důvěra a spokojenost našich klientů.
Domníváme se, že každá advokátní kancelář by měla
poskytování právních služeb stavět na hodnotách,
které jsou jí a jejím členům vlastní. Víme, že tyto hodnoty se u jednotlivých advokátních kanceláří mohou
lišit, stejně jako se liší ony samy. My ctíme především
loajalitu ke klientovi, odbornost, nasazení, týmovou
práci, kreativní přístup k řešení právních problémů
a neustálé vzdělávání se.
Klientům nenabízíme masové poskytování právních
služeb, protože jsme si vědomi, že v rozsahu naší
specializace to ani není možné. Mnohem důležitější
pro nás je, že poskytujeme právní služby v té nejvyšší
kvalitě. Stavíme přitom na zkušenostech našich členů
z působení v předních advokátních kancelářích i ve
státních institucích.
V advokátní činnosti se zaměřujeme na řešení těch
nejkomplikovanějších problémů a kauz. Advokacii

totiž nepovažujeme za pouhé podnikání. Vnímáme ji
jako možnost skloubení někdy příliš teoretické právní
vědy s občas velmi dynamickou praxí.
Myslíme si, že zásadní komparativní výhodou je úzké
sepětí naší kanceláře s akademickou půdou, jež nám
umožňuje mít nejaktuálnější přehled nejen o judikatuře a připravovaných legislativních změnách, ale
především o celkovém teoretickém směřování oblastí
práva, kterým se věnujeme. Výhodu takového spojení
ještě umocnila rekodifikace soukromého práva. Po ní
je totiž – při existenci jen velmi malého množství relevantní judikatury v některých oblastech – více než
kdy předtím třeba plně porozumět širšímu teoretickému pozadí konkrétní právní úpravy a na základě toho
dokázat co nejlépe predikovat její výklad. Na druhou
stranu víme, že klienta většinou nezajímají právněteoretické úvahy, ale řešení jeho problému, a to v co
nejkratším čase a bez zbytečných nákladů. Právě respektování zájmů a přání klienta je vůdčí hodnotou při
poskytování právní služby.
Ačkoliv se snažíme být při poskytování právních služeb inovativní a používat ty nejmodernější komunikační a informační prostředky a systémy, jsme si
naprosto vědomi toho, že i k dnešní advokacii patří
základní principy, které rozvíjely a dodržovaly generace právníků před námi. Patří sem především slušnost,
férovost, týmová spolupráce, vzájemný respekt a dále
rozvíjení zásady, že právo má být vždy uměním dobrého a spravedlivého.
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Další informace včetně referencí a oblastí, v nichž
právní služby poskytujeme, naleznete na našich
webových stránkách www.akbrodec.cz.

BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 247 215
e-mail: info@akbrodec.cz
www.akbrodec.cz
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Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. byla založena
roku 2011 JUDr. Jiřím Brožem, advokátem a Mgr. Lukášem Sedlatým, advokátem. Náš tým se v současnosti skládá z více než čtyřiceti členů, zahrnujících
partnery JUDr. Jiřího Brože a Mgr. Petra Sedlatého,
advokáty, advokátní koncipienty, právní asistenty
a administrativní pracovníky. Sídlo firmy je umístěno
v reprezentativních prostorech Atria Flora, Budova A,
Vinohradská 2828/151, Praha 3.
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. je perspektivní, progresivní a investorsky orientovaná právní
firma, která nabízí komplexní právní servis, a to jak
pro obchodní společnosti, tak pro soukromé osoby,
zahrnující všechna odvětví práva, týkající se zejména
poskytování právních služeb soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům v oblasti veřejného práva se
zaměřením na právní úpravu veřejnoprávních korporací a hospodaření s jejich majetkem, především co
se týče právního poradenství zadavatelům veřejných
zakázek i jednotlivým uchazečům ve všech fázích zadávacího řízení. Současně naše advokátní kancelář
poskytuje právní poradenství privátním a korporátním investorům ve všech oblastech souvisejících se
správou, strukturováním a ochranou jejich majetku.
V této oblasti jsou našimi klienty jak významní korporátní investoři, tak rodiny poptávající citlivou správu
a ochranu svého majetkového portfolia. Tým správy
majetku poskytuje právní poradenství zejména v oblastech korporátního práva, obchodního práva se zaměřením na obchodně závazkové vztahy, občanského
práva, finančního práva, práva cenných papírů, práva

nemovitostí, trestního práva se zaměřením na trestněprávní odpovědnost členů korporátních orgánů
a manažerů.
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. rovněž poskytuje svým klientům kompletní právní poradenství při
vymáhání pohledávek, a to jak při vymáhání hromadných pohledávek, kde se počty dlužníků pohybují v tisících, tak při vymáhání individuálních pohledávek,
včetně zastupování v insolvenčních řízeních či vymáhání pohledávek s mezinárodním prvkem.
V oblasti developerských a nemovitostních projektů,
sportovního práva a veřejných zakázek se naše advokátní kancelář podílela v roce 2016 na mnoha významných projektech či kauzách, z nichž např. uvádíme:
Projekt Výstavby metra l. D - v rámci tohoto projektu
naše kancelář poskytovala právní servis spočívající
zejména v právních analýzách a odborných konzultacích v rámci přípravy projektu metro I. D, a to zejména
z pohledu správních a soudních řízení, vypořádání
práv třetích osob dotčených stavbou metra, včetně
procesu vyvlastňování, a analýz různých variant realizace projektu.
Akvizice nemovitostního portfolia obchodních center
Atrium - zastupování klienta v transakci spočívající
v akvizici nemovitostního portfolia prostřednictvím
SPV, zajištění ochrany zájmů investora v transakci,
stavba holdingové struktury pro účely transakce.
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Zastupování klienta při restrukturalizaci jeho aktiv ve
významné developerské a stavební skupině Geosan.
Zastupování významného klienta při správě 20 činžovních domů v centru Prahy a dispozici s nimi.
Vily Chuchle - spolupráce s developerem na přípravě a realizaci developerského projektu v k.ú. Velká
Chuchle, spočívající mimo jiné v korporátní přípravě
struktury a odštěpení SPV pro jednotlivé projekty.
Hotel Saint Peter - zastupování klienta od samotného
začátku developerského projektu v podobě luxusního
hotelu ve Špindlerově Mlýně a při všech souvisejících
záležitostech.
Poskytování právních služeb Fotbalové asociaci České
republiky - právní poradenství týkající se vztahů FAČR
a jednotlivých klubů. Právní analýzy a odborné konzultace týkající se interních předpisů FAČR.
Právní poradenství vrcholovému tenisovému hráči
a trenérovi panu Františkovi Čermákovi v otázkách
spojených s jeho hráčskou činností a trenérským angažmá či právní poradenství v otázkách spojených
s hráčským angažmá nejlepšímu golfovému hráči
České republiky panu Filipovi Mrůzkovi.
Poskytování kompletního právního servisu a zajištění
celkové administrativy veřejných zakázek s názvem
„Dodávka až 150 kloubových nízkopodlažních autobusů na 5 let“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně
na území MČ Praha 10“.

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.:
+420 246 028 028
e-mail: info@broz-sedlaty.cz
www.broz-sedlaty.cz
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Advokátní kancelář
Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák (AKBSN)
poskytuje právní služby ve většině oborů platného
práva. Veřejností včetně veřejnosti odborné je vnímána jako kancelář zaměřená na tzv. spornou agendu.
Tedy agendu zařaditelnou do kategorie „Řešení sporů
a arbitráže“ a kategorie „Trestní právo“.
Fakticky záběr kanceláře ale pokrývá celou oblast civilního práva, tedy nejen soudní či arbitrážní řízení.
Právní služby poskytujeme například ve věcech ochrany osobnosti, smluvní agendy, náhrady škod, včetně
škod způsobených při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a škod
způsobených na zdraví. Naši advokáti poskytují služby
i v oblasti rodinného práva a práva dědického.
Velmi specifickou formou právní služby v oblasti civilního práva je vymáhání pohledávek pro bankovní
a jiné obdobné subjekty z titulu nezaplacených úvěrů
apod. Tedy vymáhání rozsáhlého počtu dluhů, vyžadující relativně složitou organizaci a know-how vymáhacích postupů. Samozřejmostí je i vysoce sofistikovaný software, vyvinutý ve spolupráci s naší advokátní
kanceláří a námi využívaný.
Kancelář poskytuje právní služby obchodním korporacím opět v celém rozsahu korporátního práva. Jde
nejen o běžnou agendu řešení konkrétních právních
problémů, zpracování stanov, spory uvnitř obchodní
společnosti, dodavatelské vztahy ale i školení zaměstnanců klientů. Poměrně rozsáhlou agendu vyřizujeme v oblasti práva správního (typicky stavební řízení,

katastr nemovitostí) či v jiných oblastech správní
agendy. Díky takto získaným zkušenostem jsou naši
advokáti žádáni o právní službu i v rámci posuzování
kritických situací a jejich možných řešení, tedy ke zpracování rozborů a stanovisek, stejně jako k preventivní
analýze možných rizik. Problém tohoto druhu agendy,
na rozdíl třeba od fúzí nebo velkých developerských
projektů spočívá v tom, že naši klienti obvykle trvají na
dodržení advokátní mlčenlivosti. Tedy můžeme hovořit, případně se chlubit jen tím, s čím klient souhlasí.
Tradičně nejsilnější, a jak výše uvedeno i nejvíce vnímaná je agenda při zastupování a obhajování klientů v soudním řízení. Vzhledem k tomu, že v civilním
řízení si většina klientů obvykle nepřeje publicitu, lze
zmínit jen některé klientské záležitosti. Především to
je dlouhodobá spolupráce se třemi peněžními ústavy,
kterými jsou Moneta Money Bank a.s., mBank S.A a Citibank Europe plc, organizační složka (nyní Raiffeisen
Bank a.s.). Právní služba je poskytována zejména při
vymáhání pohledávek těchto subjektů a vším, co s tím
souvisí, v některých případech však i v dalších věcech.
Do této oblasti lze zařadit i poněkud neobvyklé formy
poskytování právní služby. Například řízení valných
hromad velkých korporací, působení JUDr. Tomáše
Sokola jako poradce Ministerstva zdravotnictví ČR ve
sporu v němž se společnost Diag Human a.s. domáhala na ČR zaplacení částky cca 10 mld. Kč z titulu tvrzené škody. Nárok byl rozhodčím senátem již předloni
zamítnut, ale společnost se pokouší dosáhnout svého
údajného nároku u zahraničních soudů a v této sou-
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vislosti je třeba i nadále zpracovávat rozbory. Do této
oblasti „zvláštních“ právních služeb by zřejmě bylo
možno zařadit i spolupráci se společností ATLAS consulting spol. s r.o., která je producentem a poskytovatelem právního informačního programu CODEXIS. Pro
tento systém zpracovala naše advokátní kancelář vzory několika stovek smluv a podání. Podobně pro nakladatelství Wolters Kluwer (informační systém ASPI)
zpracováváme podklady pro interaktivního grafického
průvodce (Navigátor) postupů při vymáhání pohledávek nebo aplikace trestního řádu.

doporučená či velmi doporučovaná firma v oboru
Arbitráže a řešení sporů v letech 2012 až 2016.

Nepochybně nejznámější je AK BSN díky své trestněprávní agendě. Přesněji díky té její části, která z nějakého důvodu vzbudí zájem veřejnosti. Zatímco mediálně známých případů je v průběhu roku několik, tak
za nimi zůstávají skryty stovky trestních kauz, o nichž
ví jen osoby, které se jich účastní. Patří sem především trestní případy, které nějakým způsobem souvisí
s podnikáním, výkonem řídících činností a správou
cizího majetku včetně činnosti obecních či městských
zastupitelů. Zde se jako nesporná výhoda projevuje
podrobná znalost této problematiky z poskytování
právních služeb v oblasti civilního či správního práva.
Do této oblasti lze zřejmě zařadit i tzv. daňovou kriminalitu, tedy obvinění z daňových úniků v souvislosti
s obchodování s minerálními oleji, lihem, či jinými
komoditami, kdy tvrzená škoda nezřídka dosahuje
výše několika miliard Kč. Obhajoba je poskytována
nejen ve věcech tzv. obecné kriminality, tedy kriminality násilné, majetkové, ale také ve věcech obvinění
z drogových deliktů. Portfolio v této oblasti doplňuje
obhajoba právnických osob. K pozoruhodným kauzám patřila například obhajoba donedávna stíhaného státního podniku Česká pošta, České exportní banky, ale i dalších, soukromoprávních subjektů. V rámci
tohoto druhu právní služby jsou žádaným doplňkem,
který poskytujeme, i konzultace a školení zaměřená
na to, jak zabránit možné trestní odpovědnosti právnické osoby.
Z našeho pohledu novým artiklem jsou konsultace,
poskytované advokátům a advokátním kancelářím,
které fakticky zajišťují obhajobu. Naše advokátní kancelář, obvykle na žádost klienta zpracovává rozbor
problému a případně doporučení dalšího postupu.
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák byla
již sedmkrát vyhodnocena jako Právnická firma
roku v oboru Trestní právo (2010 až 2016) a jako

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 941 946
e-mail: advokati@akbsn.eu
www.akbsn.eu
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Bříza & Trubač, s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Bříza & Trubač sídlí v nejmalebnější a nejromantičtější části Prahy na Malé Straně.
Byla založena v říjnu roku 2013 advokáty Petrem Břízou a Ondřejem Trubačem. Oba partneři získali cenné
zkušenosti během své předchozí právní praxe a ty nyní
úspěšně promítají do chodu své vlastní kanceláře.
Za krátkou dobu své existence si advokátní kancelář
Bříza & Trubač vydobyla na poli advokacie reputaci firmy s vysoce kvalifikovaným týmem právníků. Špičková
znalost práva, zkušenosti ze zahraničí a s tím související jazyková vybavenost nás činí úspěšnými nejen na
české advokátní scéně, ale také v zahraničí.
Díky svému inovativnímu přístupu byli Petr Bříza i Ondřej Trubač zařazeni mezi Inovativní právníky roku 2016
dle časopisu Ekonom. Kromě partnerů v kanceláři působí dvě spolupracující advokátky, dva koncipienti, tři
studenti a do budoucna se počítá s dalším personálním růstem.
V Bříza & Trubač nabízíme prvotřídní kvalitu služeb zejména z obchodněprávní oblasti, avšak nevyhýbáme
se ani tématům, s nimiž si mnohé tuzemské advokátní
kanceláře neví příliš rady – ať už je to daňový proces,
právo EU, či různé aspekty přeshraničních vztahů (mezinárodního práva soukromého). Velkou doménou
a oblastí práva, na níž se obzvláště specializujeme, je
sporná agenda včetně rozhodčího řízení. Členové naší
kanceláře, kteří se této oblasti věnují, působí rovněž
jako rozhodci a mediátoři a zapojují se do i akademické a přednáškové činnosti, což jim umožňuje mít

široký rozhled a zohlednit při řešení potřeby klienta co
nejvíce aspektů.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně
a snažíme se využít čas strávený nad jeho případem
efektivně a bez zbytečných prodlev. S tím souvisí i charakter odměn. V Bříza & Trubač chceme být odměňováni za skutečnou práci, kterou odvedeme, a proto
nám velice záleží na úspěchu vyhraného sporu.
Přístup v naší kanceláři je charakteristický tím, že se
snažíme co nejvíce přiblížit lidem. Věříme, že je možné
spojit nabídku profesionálně poskytovaných služeb
s opravdovou užitečností pro každého klienta. Snažíme se proto prosadit tento lidský přístup nejen vůči
klientovi, ale udržovat jej i uvnitř našeho týmu. Prosazujeme koncept vědomé právní firmy.

DAŇOVÉ PRÁVO
Oblast daňového práva pod vedením Ondřeje Trubače
patří mezi jednu z nejvýznamnějších specializací advokátní kanceláře Bříza & Trubač. S ohledem na ojedinělé propojení právního a daňového poradenství jsme
schopni nabídnout klientům komplexní služby v dané
oblasti. Zaměřujeme se zejména na daňové právo
procesní (Ondřej Trubač je například spoluautorem
komentáře k zákonu o Finanční správě České republiky či velice úspěšné monografie 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 po-
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platkových a trestní odpovědnosti právnických osob,
kde se soustředíme obzvláště na prevenci rizik a předcházení daňové kriminalitě.
Za krátkou dobu existence advokátní kanceláře Bříza & Trubač jsme v oboru daňového práva poskytli
služby celé řadě tuzemských i zahraničních klientů,
a to i díky tomu, že zaměření na daňové právo v kombinaci s trestním právem daňovým a trestní odpovědností právnických osob je velmi ojedinělé a v České
republice může takovou specializaci nabídnout jen
nemnoho advokátních kanceláří. Právě poskytování
právních služeb v oblasti trestního práva daňového
nejen daňovým poradcům a jejich klientům (včetně
prevence rizik), je častou náplní práce naší advokátní
kanceláře.
Kromě spoluautorství zmiňovaného komentáře a dalších publikací (např. nedávno vyšel v časopisu Daně
a právo v praxi článek s názvem Daňové penále a zásada „ne bis in idem“, jehož spoluautorem je vedle Ondřeje Trubače i František Púry, soudce Nejvyššího soudu
ČR) působí Ondřej Trubač také jako pedagog např. na
Katedře finančního práva a finanční vědy Právnické
fakulty Univerzity Karlovy či na Provozně ekonomické
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
(např. byl účastníkem panelu "Trestní právo ve vztahu
ke správnímu právu" na letošní konferenci Karlovarské
právnické dny).
Naše kancelář velmi často poskytuje právní služby také
v oblasti celního práva, ať již hmotného či procesního.
Na mezinárodní úrovni spolupracuje naše kancelář
velmi intenzivně také s německými a rakouskými poradenskými kancelářemi.
Kromě zastupování klientů v rámci daňového řízení
(například při daňových kontrolách) zastupuje advokátní kancelář Bříza & Trubač své klienty ve správním
soudnictví proti rozhodnutím správců daně.

SPORNÁ AGENDA
Sporná agenda je jednou z klíčových specializací advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Spory jsou sice tradiční oblastí zaměření advokátních kanceláří, nicmé-

ně ta v podání advokátní kanceláře Bříza & Trubač
nabývá unikátního rozměru. Vedle běžných sporů se
totiž naše kancelář věnuje na špičkové úrovni i velmi
komplexním soudním sporům s přeshraničním prvkem a mezinárodním arbitrážím, což je jinak doména
velkých advokátních kanceláří.
Sporovou agendu má u Bříza & Trubač na starosti Petr Bříza, který je v této oblasti pro svou erudici
a zkušenosti vyhledávaným odborníkem. Spory se
aktivně zabývá nejen jako advokát, ale také jako mediátor a rozhodce. Je členem Pracovní komise pro Evropské právo Legislativní rady vlády a zakladatelem
České společnosti pro evropské a srovnávací právo.
Vedle těchto aktivit se Petr Bříza věnuje i publikační
činnosti – je mimo jiné vedoucím autorem komentáře k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, na jehož vzniku se také podílel, v současné
době spolupracuje mimo jiné na novém komentáři
k závazkové části občanského zákoníku a anglické
publikaci týkající se přeshraničních sporů.
Na poli mezinárodních arbitráží zaznamenala naše
kancelář v posledních měsících hned několik významných úspěchů. V průběhu tohoto roku například získala ve prospěch svého klienta v arbitráži
vedené u LCIA (Londýnského soudu pro mezinárodní
arbitráž) se sídlem v Londýně rozhodčí nález ve výši
$3,8 mil. (více než 90 mil. Kč). Týmu právníků z Bříza & Trubač se zde povedl vpravdě „husarský“ kousek, když tribunál kromě nároku na náhradu škody
přiřkl klientovi více než $1,5 mil. na smluvní pokutě
(tj. téměř ve stejné výši jako byla vzniklá škoda), to vše
v anglickém právním prostředí, které je známé pro
svůj odpor ke smluvním pokutám. Domníváme se, že
naše kancelář je jednou z mála českých kanceláří vůbec, která před LCIA vedla spor a navíc takto úspěšně.
V současnosti naše kancelář vede další mezinárodní
arbitráž v Německu a vedle toho samozřejmě i arbitráže vnitrostátní.
I v případě sporů s přeshraničním prvkem, kde se
naši advokáti obvykle střetávají se zástupci největších
českých právních kanceláří, je advokátní kancelář
Bříza & Trubač velmi úspěšná. Mezi jinými úspěšně
vede spor o (ne)uznání amerického rozsudku ve výši
$23 mil. proti celosvětovému strojnímu gigantu
(spor ještě není pravomocně skončen, nicméně
dosavadní instance rozhodly ve prospěch klienta
Bříza & Trubač).
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Unikátní specializace by nebyla možná bez adekvátní
jazykové vybavenosti a akademických i praktických
zkušeností z cizího právního prostředí, kterými tým
právníků z Bříza & Trubač disponuje; většina členů naší
kanceláře ovládá cizí jazyky a studovala na elitních evropských či amerických školách.
Vedle těchto špičkových oblastí se však naše kancelář
věnuje i běžnějším sporům a sporům menšího rozsahu v soudních, správních (daňová řízení viz výše) a rozhodčích řízeních, a to ve všech jejich fázích.

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář
Jánský Vršek 311/6
118 00 Praha 1
Tel.:
+420 777 601 114
e-mail: info@brizatrubac.cz
www.brizatrubac.cz
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Bubník Myslil & Partners,				
advokáti		
Česká advokátní kancelář Bubník Myslil & Partners je
mezinárodně orientovanou právnickou firmou, která nabízí komplexní právní služby se specializací na
obchodní právo, právo společností, fúze a akvizice,
mezinárodní právo soukromé, nemovitosti, investice,
soudní a rozhodčí řízení, smluvní právo, franchising,
logistiku, farmaceutické právo, soutěžní právo, pracovní právo a příbuzné obory. Podrobná specifikace
poskytovaných služeb je uvedena v části „služby“.

komoře České republiky v Praze a jsme rovněž rozhodci u rozhodčích soudů ve Vídni, Paříži a Lausanne.
Právní služby poskytujeme v angličtině, němčině,
francouzštině, češtině a slovenštině.
Naše kancelář se nachází v srdci Prahy.

Práce našich advokátů je oceňována pro vysokou kvalitu právních služeb a dlouholetou zkušenost.
Úspěch naší činnosti pro klienty je založen na
osobní odpovědnosti a plném pochopení jejich
potřeb. Zastupujeme společnosti v širokém spektru
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 dlouholetým
partnerem pro každodenní problémy, stejně tak jako
pro větší a méně časté transakce. Mnoho advokátů
přichází pouze se správnými odpověďmi. My nabízíme
řešení problémů a naše činnost je zaměřena na
nalezení nejlepšího výsledku pro naše klienty.
Naši partneři jsou doporučováni v mnoha nezávislých
publikacích, zvláště pro fúze a akvizice, právo společností, soutěžní právo a rozhodčí řízení. Naši partneři
jsou uvedeni v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Bubník Myslil & Partners, advokáti
Národní 32
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 947 317
e-mail: info@bmpartners.cz
www.bmpartners.cz
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CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.
advokátní kancelář
Demokracie, právní stát a spravedlnost nejsou jen
prázdné pojmy. Alespoň pro nás ne. Tyto hodnoty bráníme a rozvíjíme. Právě tím nejlépe posloužíme svým
klientům. Své služby poskytujeme s úctou k tradici, zároveň ale s touhou po inovaci a s otevřenýma očima.
Jen tak můžeme nabídnout jinou dimenzi řešení problémů spočívající v naprosté komplexnosti.
Bezchybné právní řešení bývá při naší práci samozřejmostí. Celkový obraz ale dotváří navržení správných
manažerských a rozhodovacích postupů, zhodnocení
ekonomických, politických či společenských souvislostí a dopadů, stejně jako správná komunikace a vytvoření optimálního mediálního obrazu.
Dělení právních služeb na jednotlivé disciplíny je překonané, v naší každodenní práci se veřejné a soukromé právo prolínají. Naše týmy jsou rozděleny podle
průmyslových sektorů a klientů, pro které pracují,
a kompletně řeší jejich zadání. Opíráme se o rozsáhlé
akademické zázemí, spolupracujeme s předními právními vědci. Úzké spojení teorie a praxe je podle nás klíčem k správnému výkonu advokacie. Podílíme se také
na legislativním procesu, bohatě publikujeme a přednášíme na konferencích a seminářích.
Problémy vidíme v mezinárodních souvislostech
a perspektivách. Není tak náhodou, že společník kanceláře JUDr. Pavel Smutný je zároveň prezidentem
Česko-izraelské smíšené obchodní komory a výrazným podporovatelem dalších podnikatelských skupin.
Klíčem k úspěchu - nás i našich klientů - je rovněž kul-

tura a její rozsáhlá podpora. V roce 2009 jsme proto založili nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který
ze soukromých prostředků mecenášů spolufinancuje
mimořádné kulturní počiny. Fondu se podařilo vybrat
již více než 35 milionů korun.
Prostřednictvím advokátní kanceláře, obchodních
komor i nadačního fondu tak usilujeme o znovuprosazení České republiky a českého genia ve světě a podtržení znamenitosti české kultury. I díky tomu bývá
kancelář pravidelně oceňována v žebříčku Právnická
firma roku.
Patříme mezi největší české advokátní kanceláře.
V rámci své specializace klademe důraz především na
právo obchodní, občanské a právo veřejného investování. Zásadní je pro nás rovněž oblast insolvenčního
práva. Služby poskytujeme nejen v češtině, ale také
v hlavních světových jazycích.
Jen díky dokonalé souhře všech těchto faktorů můžeme svým klientům nabízet jinou dimenzi řešení.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 224 827 884
e-mail: ak@akccs.cz
www.akccs.cz
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Clifford Chance Prague LLP,
organizační složka
Advokátní kancelář Clifford Chance založila svou pražskou pobočku již v roce 1995. Za poslední dvě dekády
se rozrostla na více než 40 právních a daňových poradců, kteří poskytují komplexní poradenství v nejrůznějších domácích i mezinárodních transakcích.
Pražská kancelář nabízí komplexní služby ve všech
oblastech komerčního práva včetně daňového poradenství. Právníci kanceláře poskytují poradenství nejen v rámci českého práva, ale také slovenského, anglického a evropského práva, a to v několika jazycích.
Jsme přední právnickou firmou na českém i světovém
trhu. Mezinárodní právní ratingové publikace nás pravidelně označují jako jedničku v mnoha klíčových oblastech, ve kterých poskytujeme naše služby.

KORPORÁTNÍ PRAXE
Právníci z naší korporátní praxe poskytují právní poradenství v celé řadě otázek souvisejících s korporátním
a obchodním právem se zaměřením na následující
oblasti: fúze a akvizice, obecné otázky týkající se práva
obchodních společností, komerční právo a problematiku regulace.
Jsme jednou z předních firem na trhu s právními
službami, a to především díky rozsáhlým znalostem
obchodního a právního prostředí v mnoha sektorech,
včetně private equity, energetiky a infrastruktury,
zdravotnictví, přírodních věd, chemického průmyslu,
médií a telekomunikací.

Díky mezinárodní síti kanceláří, rozsáhlým zkušenostem a zdrojům, zaměření na jednotlivé sektory
a špičkovým odborným znalostem jsme schopni vyhovět požadavkům všech našich klientů v České i Slovenské republice, zejména pokud jde o mezinárodní
transakce.

Mezi nejvýznamnější transakce z poslední doby
se řadí poskytování poradenství společnostem:
Citibank Europe plc ohledně prodeje jejích aktivit
v oblasti retailového bankovnictví a platebních karet v České republice Raiffeisenbank a.s.
Mondelez International Inc. ohledně českých a slovenských aspektů spojení jejího kávového byznysu
s D.E. Master Blenders 1753 B.V. pod značkou Jacobs Douwe Egberts (JDE).
Majitelům významného sportovního řetězce Sportisimo při prodeji části podílu ve skupině Sportisimo
skupině Odyssey44, spravující majetek rodiny Kúšiků. Skupina Sportisimo působí v České republice,
na Slovensku, v Polsku a Rumunsku.
SAZKA Group a.s. a Italian Gaming Holding a.s.,
které jsou dceřinými společnostmi české loterijní
společnosti SAZKA a investiční společnosti EMMA
CAPITAL, v souvislosti s úspěšnou nabídkou jejich
konsorcia v rámci výběrového řízení na získání koncese pro provozování loterie v Itálii a souvisejícím
bankovním financováním.
Assa Abloy při úspěšném uzavření smlouvy o prodeji její divize autozámků společnosti ALPHA Cor-
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poration, japonskému výrobci zámků a klik pro automobilový sektor, domácnosti a průmysl.
Vršanská uhelná a.s. v souvislosti s nabídkou na
akvizici německých hnědouhelných aktiv Vattenfall
v rámci výběrového řízení.
ANWIL SA v souvislosti s prodejem 100 % akcií společnosti SPOLANA a.s., předního českého výrobce
chemických produktů, společnosti UNIPETROL RPA
v rámci skupiny.
W.A.G. payment solutions, a.s. („Eurowag“), lídrovi
v oblasti bezhotovostních platebních systémů pro
osobní a nákladní přepravu a provozovateli sítě expresních čerpacích stanic, v souvislosti s prodejem
minoritního podílu ve společnosti globální private
equity firmě TA Associates ve formě aukce.
SAZKA Group a.s. v souvislosti se vznikem dlouhodobého strategického partnerství se společností
NOVOMATIC, přední evropskou skupinou působící
v oblasti herních technologií.

FINANČNÍ PRAXE
Pražská finanční praxe, od 1. května 2016 pod vedením Miloše Felgra, si za svých více než 20 let existence
na českém trhu vybudovala vynikající reputaci, především díky týmu profesionálů, kteří se zaměřují na
kompletní škálu bankovních a finančních transakcí
a transakcí na kapitálových trzích. Zkušenosti našich
odborných poradců zahrnují všechny formy (včetně
syndikovaných či jiných mezinárodních a místních)
bankovních transakcí v České a Slovenské republice.
Díky úzké spolupráci mezi naší finanční praxí a insolvenční praxí jsme pomohli realizovat celou řadu obtížných restrukturalizací a poznatky insolvenční praxe
v maximálním možném rozsahu reflektujeme v nových transakcích.

Mezi nejvýznamnější transakce naší finanční
praxe z poslední doby se řadí poskytování
poradenství společnostem:
UniCredit Bank AG, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako aranžérům a upisovatelům v čele s UniCredit Bank AG v souvislosti se
syndikovaným financováním poskytovaným EP
Infrastructure, a.s. Zatím nejrozsáhlejší financování
v historii České republiky.
JP Morgan a dalším upisovatelům ohledně zamýšlené rozsáhlé primární veřejné nabídky akcií (IPO)

společnosti EP Infrastructure, a.s. („EPIF“), předního
provozovatele energetické infrastruktury působícího zejména na slovenském a českém trhu, jehož
jediným akcionářem je Energetický a průmyslový
holding, a.s. ("EPH").
Italian Gaming Holding a.s. a IGH Financing a.s.
v souvislosti se dvěma typy financování úspěšné
nabídky jejich konsorcia v rámci výběrového řízení
na získání koncese pro provozování loterie v Itálii.
Československá obchodní banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank
AG, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. – poradenství skupině bank v čele s Československou obchodní bankou a.s. v souvislosti s refinancováním akvizice portfolia logistických parků
skupinou P3 od společnosti VGP.
Société Générale jako strukturující bance a hlavním aranžérům v souvislosti s refinancováním
úvěru za účelem akvizice podílu v RWE Grid Holdings a.s.
Poradenství skupině bank v čele s Komerční bankou, a.s. v souvislosti s refinancováním stávajícího
zadlužení a poskytnutím nového financování pro
O2 Czech Republic a.s. v hodnotě 12 miliard Kč.
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank
a Société Générale jako hlavním spolumanažerům v souvislosti s emisí eurobondů pro České
dráhy, hlavního provozovatele železniční dopravy
v ČR.

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.
Portfolio poskytovaných služeb našeho realitního
týmu se dotýká všech aspektů práva nemovitostí,
včetně daňového poradenství. Právníci z oddělení
realit mají dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé zdroje pro řízení komplexních transakcí, včetně akvizic
a prodeje a přípravy složité dokumentace.
Díky celosvětovému zastoupení se pražská kancelář
Clifford Chance podílela na celé řadě výjimečných
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a inovativních transakcí na českém i mezinárodním
realitním trhu.

Mezi nejvýznamnější transakce z poslední doby
se řadí poskytování poradenství společnostem:
Union Investment v souvislosti s akvizicí a refinancováním obchodního a kancelářského centra
Palladium v Praze. Akvizice obchodního a kancelářského centra Palladium v Praze představuje nejvýznamnější nemovitostní akvizici, která kdy v České
republice proběhla, a největší transakci zahrnující
jednotlivou nemovitost ve střední Evropě.
NEINVER v souvislosti s vytvořením společného
podniku (joint venture) s The Prague Outlet na
projektu prvního prémiového outletového centra
v zemi.
NE Property Coöperatief U.A. (NEPI) při akvizici obchodního centra Korzo v Prievidzi.
Atrium European Real Estate Limited při prodeji
portfolií vlastnících nemovitosti v Praze a na území
celé České republiky.
Allianz Real Estate Germany GmbH v souvislosti
s akvizicí obchodního centra "Central Bratislava" na
Slovensku.
Unibail-Rodamco Group v souvislosti s prodejem
75% podílu v obchodním centru Arkády Pankrác,
jednom z nejúspěšnějších obchodních center
v Praze.
TK Development v souvislosti s prodejem 'Fashion
Arena Outlet Center', největšího outletového centra
v České republice.
Meyer Bergman European Retail při akvizici obchodního centra Futurum v Hradci Králové od Euro
Mall Ventures S.à r.l.
Atrium European Real Estate Limited při akvizici
obchodního centra AFI Palác v Pardubicích od AFI
Europe N.V.
CBRE Global Investors v souvislosti s prodejem budovy BETA, která je součástí BB Centre v Praze.
Europa Capital Partners při akvizici a následném
prodeji sítě skladovacích objektů Westgate Park
Rudná.
Resolution Capital Management ohledně finanční
restrukturalizace a prodeje kancelářské budovy Hadovka Office Park v Praze 6.
Pramerica Real Estate Investors ohledně divestice
kancelářské budovy CUBE Office Center v Praze 6.

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE

Náš tým pro insolvenční právo a restrukturalizace, od
1. května 2016 pod vedením Jindřicha Arabasze, je
nezávislými mezinárodními žebříčky hodnocen jako
nejlepší na českém trhu.
Díky rozsáhlým zkušenostem specialistů z pražského
týmu se naše insolvenční a restrukturalizační praxe
pravidelně podílí na nejvýznamnějších restrukturalizacích a insolvencních, které v České republice
probíhají. Díky úzké spolupráci s korporátní, finanční
a nemovitostní praxí je náš tým schopen poskytovat
klientům špičkové poradenství i v rámci těch nejkomplikovanějších transakcí na trhu. Specialisté v rámci
týmu navíc sami disponují rozsáhlými odbornými
znalostmi v oblasti bankovnictví a finančnictví, které
uplatňují 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 následujícím
klientům:
Komerční banka jako největšímu věřiteli v souvislosti s restrukturalizací zadluženosti skupiny ČKD
a insolvenčním řízením proti společnosti ČKD DIZ
Praha.
Komerční banka, a.s. v souvislosti s právním zastupováním klienta jako zajištěného věřitele ve věci
ELMA-THERM a soudního sporu vyvolaného touto
insolvencí a ve snaze zvrátit kontroverzní rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze srpna 2014, který se týká
akcesority zajištění a posuzování zajištění podmíněných pohledávek v insolvenci a má zásadní
negativní dopad na dlouholetou a v souladu s psaným právem ustálenou praxi.
Česká spořitelna, a.s. jako většinovému věřiteli
v syndikátu dvou financujících bank v souvislosti
se všemi aspekty insolvence společnosti JOB AIR
Technic, české společnosti zaměřené na opravy
letadel, a v souvislosti s její pozicí jako agenta a věřitele na základě smlouvy o syndikovaném úvěru.
Swiss Forfeit jako největšímu věřiteli, předsedovi
věřitelského výboru a poskytovateli úvěrového financování v insolvenčním řízení ohledně společnosti Rückl Crystal, výrobce skla s více než stoletou
tradicí, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs.
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Komerční banka, a.s. jako zajištěnému a nezajištěnému věřiteli v souvislosti s insolvencí společnosti
Modřany Power.
KKCG jako nabyvateli podniku loterijní společnosti SAZKA v souvislosti se žalobami na neplatnost smlouvy o prodeji podniku uzavřené s insolvenčním správcem v rámci zpeněžení majetkové
podstaty.
Saúdskoarabskému království v souvislosti se zamýšlenou reformou insolvenčních předpisů ve formě přípravy české části rozsáhlého srovnávacího
projektu shrnujícího fungování insolvenčních režimů v celé řadě jurisdikcí.
Česká spořitelna při obraně jejích procesních
a hmotných práv v rámci insolvenčního řízení týkajícího se společnosti Oděvní podnik, včetně soudních řízení u odvolacího soudu a Ústavního soudu.
UniCredit, Intesa SanPaolo a BNP Paribas jako věřitelům ohledně českých finančních a insolvenčních
aspektů druhého kola mezinárodní restrukturalizace zadluženosti skupiny Seves realizované primárně podle italského insolvenčního práva.
MND Drilling & Services a.s. v souvislosti s nabytím
majetku od insolvenčního správce v rámci konkurzu společnosti TOPSTEEL.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
Naše praxe pro řešení sporů, od 1. května 2016 rovněž pod vedením Jindřich Arabasze, se zaměřuje na
standardní soudní spory i na lokální a mezinárodní
arbitráže. Sporné otázky řešíme v celé řadě sektorů, ať
již financí, nemovitostí, insolvencí, soutěžního práva,
regulatoriky nebo dalších. Specialisté v našem týmu
mají rozsáhlé zkušenosti ve sporné agendě a mohou
ji unikátním způsobem kombinovat se detailní znalostí substantivních otázek, ze kterých spory vnikají.
V Clifford Chance současně velice dobře rozumíme
komerčnímu pozadí sporů a situacím jim předcházejícím, což nám umožňuje efektivně radit klientům
nejen pokud jde o spory jako takové, ale současně
i pokud jde o jejich alternativní řešení a případná narovnání mezi stranami. V posledních letech jsme naše
klienty úspěšně zastupovali v celé řadě mediálně sledovaných lokálních i přeshraničních sporů. Díky naší
globální síti jsme schopni zastupovat naše klienty jak
v České republice, tak v zahraničí.

Mezi nejvýznamnější transakce z poslední doby
se řadí poskytování poradenství společnostem:
Komerční banka, a.s. v souvislosti s právním zastupováním klienta jako zajištěného věřitele ve věci
ELMA-THERM a soudního sporu vyvolaného touto
insolvencí a ve snaze zvrátit kontroverzní rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze srpna 2014, který se týká
akcesority zajištění a posuzování zajištění podmíněných pohledávek v insolvenci a má zásadní
negativní dopad na dlouholetou a v souladu s psaným právem ustálenou praxi.
Colas CZ a Inžinierske stavby, a.s. (ISK) při zastupování klientů v rozhodčím řízení a následném soudním řízení s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) na
základě žaloby podané ŘSD z důvodu údajně nepřiměřeně vysoké ceny díla podle smlouvy o výstavbě
týkající se dálničního úseku.
Inženierské stavby a.s. ohledně nároků sdružení
stavebních firem, zahrnujícího klienta a společnosti
Metrostav a.s., Eurovia, a.s. a STRABAG a.s., vznesených vůči Ředitelství silnic a dálnic ČR v souvislosti
s výstavbou dálnice D3.
jedné z vedoucích bank v soudních sporech ohledně náhrady škody údajně způsobené třetím osobám podáním insolvenčního návrhu proti jejich
smluvnímu partnerovi ze strany banky.
přední české ocelářské společnosti v souvislosti se
zastupováním v několika sporech před německými
soudy.
mezinárodní energetické společnosti v soudním
sporu iniciovaném minoritními akcionáři v návaznosti na jejich squeeze-out z české dceřiné
společnosti.
jedné z vedoucích bank v souvislosti se spory vyplývajícími z vymáhání práv z finanční dokumentace
a vystavených směnek a žalob podaných v rámci
procesní obrany ze strany dlužníka.

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Jungmannova Plaza
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 555 222
www.cliffordchance.com
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CMS Cameron McKenna v.o.s.			
V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 1991

Pražská kancelář CMS nabízí široké spektrum služeb
v různých oblastech komerčního práva. V Praze působíme již od roku 1991, a náš tým má proto rozsáhlé
zkušenosti a znalosti místního prostředí. Pražská kancelář má kromě českých právních poradců i několik
zahraničních právníků poskytujících 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 pomáhala formovat tuzemský finanční sektor, neboť poskytovala
právní poradenství při prvních transakcích svého druhu u nás, včetně prvního syndikovaného 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 nejvýznamnějšími transakcemi v oblasti
nemovitostí, výstavby 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
předních příčkách žebříčků (hodnoceno podle objemu uzavřených transakcí).
Náš tým zabývající se poradenstvím v oblasti obchodního práva, regulačních otázek a sporů poskytuje klientům poradenství v souvislosti s otázkami, které mají
pro jejich podnikání strategický význam, jako je například řešení sporů, zjišťování informací týkajících se re-

gulačních otázek a příprava a sjednávání obchodních
dohod. Díky poskytování prvotřídního právního poradenství a zajišťování komplexní podpory při realizaci
transakcí jsme si vytvořili stálou klientskou základnu,
kterou 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 možnosti. Aktuálně poskytuje v rámci CMS poradenství 3000 právníků a daňových poradců, a to v 59 kancelářích po celém světě.
Na trhu právnických firem se od konkurence lišíme
tím, že se snažíme maximálně porozumět způsobu
podnikání našich klientů a znát specifika jednotlivých
sektorů a zemí, ve kterých naši klienti působí. Mezi
naše základní hodnoty patří preciznost, 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.

POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ NA VÝZNAMNÝCH
TRANSAKCÍCH A PŘÍPADECH
Některé naše nedávné zkušenosti zahrnují poradenství pro:

C
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Nordic Partners při prodeji společnosti Hamé norské potravinářské skupině Orkla za 175 mil. EUR.
Clarion Capital Partners v souvislosti s investicí do
společnosti Moravia IT, brněnské centrály společnosti s celosvětovou působností zabývající se překladatelskými službami a lokalizací softwaru.
Erste Group Bank v souvislosti s vklady částí jejich
závodů a vytvoření společného podniku s americkou společností Global Payments Inc. a španělskou
CaixaBank. Společný podnik se zabývá poskytováním platebních služeb prostřednictvím platebních
karet v v České republice, Rumunsku a Slovensku.
MOL v souvislosti s akvizicí 208 čerpacích stanic 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 výrobce
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 dceřiné společnosti Triglav pojišťovna, a.s. společnosti
VIGO Finance, která je součástí skupiny VIGO Investments Group.
mBank v souvislosti s prodejem 100% podílu ve své
faktoringové společnosti Transfinance do rukou
UniCredit Bank.
Raiffeisein při financování přeshraniční akvizice
portfolia logistických parků ze strany společnosti
P3 od společnosti CA Immobilien Anlagen AG.
ING, UniCredit a Raiffeisen při financování akvizice
sítě laboratoří Alpha Medical v hodnotě 150 mil.
EUR, předního poskytovatele služeb v oblasti
laboratorního testování v České republice a na
Slovensku.
ING, UniCredit and Raiffeisen v souvislosti s financováním akvizice společnosti Aplha Medical,
významnému výrobci laboratorní techniky na Slovensku, v Polsku a České republice, ze strany Mid
Europa Partners v hodnotě 150 mil. EUR.
HSBC jako agentovi a aranžerovi syndikovaného
úvěru společnosti Stock Spirits plc, kótované ve
Velké Británii, která působí v Německu, Itálii, Polsku, České republice, na Slovensku a ve Švýcarsku.
Stock Spirits Group má vedoucí postavení na trhu

s alkoholem ve střední a východní Evropě a je kótována na Londýnské burze.
Erste Bank v souvislosti s refinancováním úvěru poskytnutého Komerční bankou na “Smichov Gate”,
modern kancelářská budova v Praze 5. Tato transakce zahrnovala speciální a netypický způsob finančních smluv, aby bylo vyhověno žádosti věřitele
majícího účet u české banky.
REDSIDE v souvislosti s akvizicí portfolia čtyř prémiových administrativních budov v centru Prahy s celkovou plochou 24 660 m2.
Invesco Real Estate při prodeji nákupního centra
Varyáda situovaného v Karlových Varech společnosti European Property Group. Nákupní centrum
Varyáda sestává z přibližně 18 000 m2 prodejní
plochy.
Deka Immobilien v souvislosti s prodejem Panorama Business Centre společnosti Mint Investment.
Standard Life v souvislosti s akvizicí tří nákupních
center v České republice a v Polsku, včetně největšího nákupního centra na území České republiky.
Pramerica v souvislosti s přeshraničním prodejem
šesti logistických parků na území České republiky
a Polska společnosti Blackstone.
Prologis v souvislosti s akvizicí logistického parku
Westgate Rudná.
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 advokátních
kanceláří s celosvětovou působností a je největší v Evropě (podle Am Law 2013 Global 100). S 60 kancelářemi ve 34 zemích světa zaměstnává více než 3000 právníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti s poskytováním
právního poradenství nejen v rámci jednotlivých jurisdikcí, ale i při přeshraničních transakcích. Mezi klienty CMS patří mnoho společností, které se umístily
na žebříčku Fortune 500 a FT European 500, a většina
společností DAX 30.
CMS poskytuje poradenství v mnoha oblastech práva, mezi které patří: bankovnictví a finance, obchodní
právo, právo hospodářské soutěže, právo obchodních
společností, sporná agenda, pracovní právo, energetika, právo duševního vlastnictví, farmaceutický průmysl, oblast nemovitostí a výstavby, TMT a daňové
poradenství.
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FAKTA A ČÍSLA
60 kanceláří
55 měst
34 zemí

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

MIMO EVROPU:
Alžírsko, Brazílie, Čína, Irán, Maroko, Mexiko, Omán
a Spojené arabské emiráty
800 partnerů
3 000 právníků a daňových poradců
5 500 zaměstnanců celkem

CELKOVÉ ROČNÍ PŘÍJMY:
1,01 bn. EUR(2015)

CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 296 798-111
e-mail: prague@cms-cmck.com
www.cmslegal.com
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Čermák a spol.							
Jsme advokátní a patentová kancelář se zaměřením na
právo duševního vlastnictví, zejména průmyslová práva a ochranné známky, a dále na obchodní a občanské
právo. Po právní stránce jsme veřejnou obchodní společností advokátů a poskytujeme právní služby podle
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění.
Disponujeme 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, označení původu
a zeměpisných označení, topografií polovodičových
výrobků, a to včetně přípravy nezbytných podkladů.
Přímo zastupujeme před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, Úradem priemyselného vlastníctva SR, Evropským patentovým úřadem v Mnichově a Úřadem
Evropské unie pro duševní vlastnictví, jakož i před
Světovou organizací duševního vlastnictví v Ženevě.
V ostatních zemích a teritoriích spolupracujeme s rozsáhlou sítí osvědčených podobně zaměřených kanceláří. Zajišťujeme průmyslověprávní ochranu po celém
světě, vypracováváme vhodné strategie při postupu
získávání průmyslověprávní ochrany včetně příslušných rozpočtů. Zajišťujeme správu a údržbu portfolií
průmyslových práv. Zastupujeme ve sporných řízeních
týkajících se průmyslových práv, zejména v určovacím
řízení, v řízení o neplatnost patentu, zrušení užitného

vzoru, v řízeních o prohlášení neplatnosti a o zrušení
ochranných známek. Zastupujeme rovněž 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 Evropským patentovým úřadem
a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví.

Shrnutí
zastupování před správními soudy a Ústavním soudem ČR;
zastupování před evropskými soudy a Evropským
soudem pro lidská práva;
zastupování ve správních řízeních, stížnosti Radě
pro reklamu, zastupování před ÚOHS;
zastupování v soudních řízeních v občanských
a obchodních sporech;
licenční a jiné smlouvy;
příprava právních posudků a stanovisek.

Čermák a spol.
Elišky Peškové 735/15
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 167 111
e-mail: info@apk.cz
www.cermakaspol.cz

Č

92 | 2017 | Významné advokátní kanceláře

Významné advokátní kanceláře | 2017 | 93

DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., (dále také
jen „DBK PARTNERS“ nebo jen „advokátní kancelář“)
je významnou českou advokátní kanceláří, která dlouhodobě poskytuje svým klientům komplexní právní
služby. Tým DBK PARTNERS je tvořen zkušenými právníky různého zaměření a odborných specializací.

JUDr. Anita Davidová se ve
své praxi zaměřuje zejména na
oblast obchodního a občanského práva. Její hlavní specializací je korporátní a smluvní právo,
oblast M & A a due diligence.

DBK PARTNERS při poskytování právních služeb úzce
spolupracuje s celou řadou externích odborníků, od
spolupracujících advokátů – specialistů, po soudní
znalce, auditory, daňové poradce či překladatele.
DBK PARTNERS také dlouhodobě spolupracuje se zahraničními advokátními kancelářemi po celé Evropě
i jinde na světě.

Mgr. Petr Burzanovský se zaměřuje zejména na obchodní
a občanské právo, právo nemovitostí, a je velmi zkušený v oblasti
vedení sporů, zejména obchodních soudních sporů a arbitráží.

Společníky advokátní kanceláře v současné době
jsou:
JUDr. Ondřej David, Ph.D., se
zaměřuje zejména na obchodní,
správní a daňové právo a má rozsáhlé zkušenosti i v oblasti energetického práva. V advokátní kanceláři plní roli managing partnera a má
na starosti strategii kanceláře. Je
spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku od Wolters Kluwer a autorem řady odborných publikací. Příležitostně přednáší
pro veřejnost.

JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS., se ve své praxi zaměřuje zejména korporátní a smluvní
právo, oblast M & A, due diligence,
právo kolektivního investování,
a mezinárodní transakce. Je spoluautorkou komentáře k novému
občanskému zákoníku od Wolters
Kluwer a autorkou řady odborných publikací. Příležitostně přednáší pro veřejnost.

DBK PARTNERS poskytuje právní služby zejména
v následujících oblastech:
právo obchodních společností

D
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přeměny obchodních společností, akvizice, transakční poradenství
veřejné zakázky
daňové právo
správa a řízení společností
závazkové právo
soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, AKVIZICE,
TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ
Oblast fúzí a akvizic (M & A) je jednou z nejvýznamnějších právních oblastí, kterým se DBK PARTNERS
věnuje. V praxi přitom činnost advokátní kanceláře
v této oblasti přesahuje právní rámec a je doplněna
službami z účetní, znalecké i daňové sféry. Výjimečná
je komplexita poskytování právních služeb ze strany
DBK PARTNERS, která přesahuje běžné M & A transakce. Advokátní kancelář stojí často po boku klientů již
při prvotním vytipování investice a pomáhá transakci
nejen realizovat, ale i vhodně strukturovat, pomáhá
při zajištění financování transakce, včetně zpracování
s tím související dokumentace, a samozřejmě poskytuje pro klienty i tzv. post-transakční poradenství.
Služby poskytované DBK PARTNERS v rámci transakčního poradenství zahrnují zejména:
detailní přípravu struktury transakce,
provedení právního auditu (due diligence),
sjednání daňové a účetní due diligence u spolupracujících daňových a účetních poradců,
přípravu a projednání transakční dokumentace,
sestavení projektu přeměny,
kontrolu dodržování relevantních právních
předpisů,
právní pomoc při zajišťování financování transakce,
poradenství po realizaci transakce.

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTÍ
Další klíčovou oblastí, ve které advokátní kancelář poskytuje komplexní služby, je oblast obchodního práva
a práva obchodních společností. Advokátní kancelář
se zaměřuje především na vedení korporátní agendy
společnosti, ale také na realizaci obchodních transakcí. Mezi ty patří zpracovávání obchodních smluv,
zpracování potřebných právních stanovisek, konzul-

tace při realizaci transakcí mezi spřízněnými osobami
apod.
Právní služby poskytované advokátní kanceláří v této
oblasti zahrnují zejména:
zakládání nových obchodních společností a vedení
korporátní agendy obchodních společností,
zpracování obchodních smluv dle potřeb a požadavků klienta, včetně návrhů řešení vhodného zajištění závazků, jednání s protistranou o podmínkách
a obsahu smluvní dokumentace,
vypracování právních stanovisek.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Právní služby v oblasti veřejných zakázek poskytuje
DBK PARTNERS jak zadavatelům veřejných zakázek,
tak uchazečům o účast v konkrétních veřejných zakázkách. Pro zadavatele veřejných zakázek je v nabídce služeb DBK PARTNERS připraven komplexní právní
servis a poradenství v souvislosti s průběhem zakázky.
V oblasti veřejných zakázek poskytuje DBK PARTNERS
zejména následující právní služby:
právní poradenství v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek,
komplexní právní služby při realizaci zadávacího řízení na veřejné zakázky,
zpracování právní dokumentace k výběrovým
řízením,
zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele,
navazující právní služby, jako např. vypracování návrhů smluv, zpracování připomínek k nim apod.

DAŇOVÉ PRÁVO
Služby DBK PARTNERS v oblasti daňového práva se
týkají celé řady daňových otázek, které souvisejí s lokálním i mezinárodním zdaněním. Konkrétně patří
mezi toto daňové poradenství strukturování počátečních zahraničních investic, financování mezinárodního provozu, přeshraničních transakcí nebo obchodní
restrukturalizace. V oblasti nepřímých daní je specializací DBK PARTNERS daň z přidané hodnoty.
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Služby poskytované v oblasti daňového práva zahrnují zejména:

řízeních. Samozřejmostí je kompletní vedení sporu,
včetně účasti u soudních jednání.

daňové aspekty fúzí a akvizic,
mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur,
řešení daňových sporů a jednání s finančními úřady
a soudy,
posuzování transakcí z pohledu DPH a navrhování
vhodných postupů.

DBK PARTNERS dále poskytuje právní služby
a poradenství mimo jiné i v oblastech správního
práva, práva nemovitostí, práva kolektivního investování a pracovního práva.

SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ
Advokátní kancelář pomáhá svým klientům nastavit
efektivní systém pravidel správy a řízení společnosti
tak, aby odpovídal skutečným potřebám dané společnosti nebo skupiny společností (propojených osob).
Právní služby poskytované advokátní kanceláří v této
oblasti zahrnují zejména:

KLIENTI DBK PARTNERS
Klienti DBK PARTNERS se rekrutují z řad předních českých i zahraničních společností. Široké portfolio klientů není nijak omezeno velikostí či obratem advokátní
kanceláře. DBK PARTNERS se stará o právní záležitosti
malých a středních podniků, stejně jako poskytuje
rozsáhlé právní služby a poradenství společnostem
s mezinárodní působností dosahujících provozního
obratu přes 90 miliard korun.

nastavení optimální organizační struktury a vnitřních principů fungování,
nastavení odměňování statutárních orgánů a zaměstnanců obchodních společností,
příprava manažerských a pracovních smluv, smluv
o výkonu funkce, pracovněprávní poradenství,
právní poradenství při nastavování všeobecných
vnitřních předpisů a metodik.

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO
Mezi službami DBK PARTNERS nechybí samozřejmě
ani příprava a revize smluvní dokumentace, a to jak
v rámci podnikatelské činnosti klientů, tak i při řešení
jejich soukromých záležitostí.
Právní služby poskytované advokátní kanceláří v oblasti závazkového práva obsahují zejména:
příprava a revize smluvní dokumentace,
důkladná analýza sjednaných práv a povinností
a mitigace rizik na straně klienta,
příprava všeobecných obchodních podmínek.

SOUDNÍ SPORY, ROZHODČÍ A JINÁ ŘÍZENÍ
DBK PARTNERS má dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů před obecnými soudy i v rozhodčích

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
V Parku 2323/14
148 00 Praha 4
Tel.:
+420 244 912 463
e-mail: ak@dbkp.cz
www.dbkp.cz
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Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
Dentons je největší právní firmou světa a globálním
synonymem pro kvalitu a přidanou hodnotou právních služeb. Patří mezi lídry žebříčků elitních právnických firem Acritas Global Elite Brand Index a BTI
Client Service 30 Award. Prestižní byznysové a právní
publikace ji uznávají za jednoho z největších inovátorů v právních službách, mimo jiné díky projektům
Nextlaw Labs a Nextlaw Global Referral Network. Polycentrický přístup a prvotřídní kvalita týmu Dentons
nám umožňuje měnit status quo v oboru s cílem prosazovat zájmy klientů ve více než 145 kancelářích ve
více než 60 zemích světa.

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ
V pražské kanceláři Dentons působí tým 53 právníků.
V České republice poskytujeme klientům právní poradenství od roku 1991. Jak odborné skupiny, tak i četní
právníci pražské kanceláře Dentons jsou každoročně
zařazováni mezi přední experty v různých oblastech
práva nezávislými mezinárodními odbornými hodnotícími publikacemi, jako například Chambers Global,
Chambers Europe, Legal 500 a IFLR 1000.
Služby pražské kanceláře Dentons pokrývají jak transakční činnost, tak i právní záležitosti spojené s běžným
provozem podniku. Poskytujeme právní poradenství
mnohým zahraničním i domácím klientům v různých
oblastech podnikatelského života včetně obchodního
korporátního práva (fúzí a akvizic, zakládání joint venture, restrukturalizací, corporate governance), private
equity / venture capital, bankovnictví, financování

a kapitálového trhu, realitních transakcí, pracovního
a trestního práva, práva hospodářské soutěže a související sporné agendy. Vedoucím partnerem Dentons
pro Českou republiku je Ladislav Štorek.

VYBRANÉ TRANSAKCE
Korporátní právo, fúze a akvizice
Poradenství Aloe Invest při zamýšlené akvizici Energy21 (v současnosti největšího výrobce elektrické
energie ze solárních zdrojů v České republice) od E21
Holding B.V. vlastněné Mid Europa Partners a DCEMF
Mezzanine Holdings B.V., formou aukce.
Poradenství světové jedničce v produkci droždí a dalších surovin pro pekaře Lesaffre SA při akvizici společnosti Kontinua - zlepšující přípravky s.r.o.
Poradenství NAY, a.s. při odštěpení EW NA, s.r.o., české dceřiné společnosti NAY., od Electro World s.r.o.;
a poradenství při přeshraniční fúzi EW NA, s.r.o. se slovenskou společností NAY a.s. Transakce byla součástí
restrukturalizace po akvizici sítě prodejen Electro World v Čechách a na Slovensku slovenským řetězcem se
spotřební elektronikou NAY.
Poradenství přednímu světovému poskytovateli neživotního pojištění AIG Europe Limited při nastavení
zásad pojištění záruk a odškodnění (Waranty & Indemnity insurance) pro PKP Cargo S.A. v pozici kupujícího při akvizici 80% podílu ve společnosti Advanced
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World Transport B.V. (AWT) od Zdeňka Bakaly, Bakala
Trust a Minezit SE. Transakce představovala největší
obchod v tomto odvětví v České republice za několik
posledních let.

Bankovnictví a financování
Poradenství investiční skupině Rockaway Capital při
financování akvizice srovnávacího portálu Heureka.cz a druhého největšího e-shopu v ČR Mall.cz od
Naspers. Jedná se o jednu z největší private equity
transakcí v oblasti e-commerce ve střední a východní
Evropě.
Poradenství Raiffeisen Bank International, Raiffeisen
Bank Polska a Raiffeisenbank a EBRD při projektovém financování aktiv společnosti Tameh, která je
joint-venture společnost společnosti Arcelor Mittal
a Tauron., za účelem výstavby elektráren v Polsku
a České republice.
Poradenství Raiffeisenbank při financování akvizice
100% obchodního podílu ve VLTAVA-LABE-PRESS
(VLP) skupinou Penta od německé společnosti Verlagsgruppe Passau a při provozním financování VLP.
Poradenství České spořitelně a UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia při re/financování akvizice
53 prodejen značek Raab Karcher a Platforma v České
republice a dalších 30 prodejen značky Raab Karcher
v Maďarsku slovenskou společností In Group od nadnárodního koncernu Saint-Gobain.

Reorganizace, restrukturalizace a insolvence
Poradenství společnosti MOTORPAL při přípravě a implementaci předbalené reorganizace a souvisejících
soudních řízeních, včetně přípravy reorganizačního
plánu, přípravy insolvenčního návrhu, zastupování
při jednáních o restrukturalizačním plánu s bankovními věřiteli, zastupování při implementaci reorganizačního plánu a úspěšného zastupování klienta před
Ústavním soudem s tvrzením, že odmítnutí reorganizačního plánu krajským soudem bylo porušeno právo
klienta na spravedlivý proces. Ústavní soud rozhodl ve
prospěch našeho klienta a změnil rozhodnutí krajského soudu, tudíž umožnil společnosti realizovat plán
reorganizace.

Poradenství Komerční bance jako klíčovému věřiteli
v souvislosti s restrukturalizací a insolvencí společností ze skupiny Vítkovice, a.s., včetně zastupování
v insolvenčních řízeních týkajících se společností Vítkovice Power Engeneering a Vítkovice ENVI.
Poradenství České exportní bance při vymáhání pohledávek za společností Trade B.G.M. a dalšími spřízněnými společnostmi, které vznikly nesplácením úvěrů ze smlouvy týkající se financování projektu výstavby
závodu na zpracování kaolinu ve Vietnamu, včetně
zastupování v insolvenčních řízeních, souvisejících
soudních sporech a koordinací právního zastoupení
při soudních řízeních ve Vietnamu.

Developerské a nemovitostní projekty
Poradenství Round Hill Capital při akvizici RPG Byty
(portfolio více než 43 000 bytů) v moravskoslezském
kraji. Jedná se o vůbec největší transakci svého druhu
v České republice. Následné poradenství při refinancování projektu klubem bank složeném z UniCredit
Bank, HSBC a AIG.
Poradenství přednímu evropskému správci realit
a investic AEW Europe při pronájmu skladového areálu v Dobrovízi u Prahy společnosti Amazon a při výstavbě logistického projektu Panattoni Park Prague
Airport II.
Poradenství přední nezávislé středoevropské investiční bance WOOD & Company Financial Services při
koupi obchodního a kancelářského centra HARFA formou share deal.
Poradenství mezinárodní realitní společnosti Rockastle Global Real Estate při akvizici nákupního centra
Forum Liberec od britské společnosti Tesco formou
share deal.

Dentons Europe CS LLP, organizační složka
Platnéřská 191/4
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 236 082 111
e-mail: prague@dentons.com
www.dentons.com

Významné advokátní kanceláře | 2017 | 99

DLA Piper Prague LLP						
DLA Piper je globální advokátní kancelář působící ve
více než 30 zemích světa s velmi silným zastoupením
v rámci regionu CEE a zaměřující se na kompletní
právní poradenství v 15 vybraných hospodářských
sektorech. Přes 4200 právníků je ve více než 70 pobočkách připraveno poskytnout právní pomoc kdekoliv
na světě.
Pražská kancelář DLA Piper působí na českém trhu již
více než dvacet let. V týmu pražské kanceláře DLA Piper působí na 25 právníků a dalších odborníků, kteří
disponují rozsáhlými odbornými zkušenostmi s celosvětovými vazbami na své kolegy.
Svým klientům tak nabízíme nejen výbornou znalost českého podnikatelského a právního prostředí
a praktické zkušenosti z řady podnikatelským oborů,
ale i možnost poskytnout okamžitou právní radu v jakékoliv jiné jurisdikci s pomocí našich zahraničních
kolegů.
Poskytujeme právní poradenství jak největším mezinárodním společnostem, tak i malým a středně velkým firmám a podnikatelům, a to vždy v souladu s celosvětovou firemní kulturou a s důrazem na dodání
přidané hodnoty na jejich projektech.
Specializujeme se na všechny aspekty obchodního a komerčního práva související s činností našich
klientů včetně akvizic (či založení) jejich podniků,
financovaní a provozování podnikatelské činnosti
v České republice.

V roce 2015/2016 jsme například poskytovali poradenství: Dentsu Aegis Network, Erste Group Immorent ČR, Lone Star Funds, Lordship, National Asset
Management Agency (NAMA), Regus, Revetas Capital,
ŠkoFIN, UniCredit Leasing CZ a UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia.

OBLASTI NAŠÍ SPECIALIZACE
Právo obchodních společností, fúze a akvizice
Private equity
Nemovitosti
Financování, PPP projekty
Duševní vlastnictví, IT, technologie a média
Energetika
Pracovní právo
Regulatorní a veřejnoprávní záležitosti
Vedení sporů, arbitráže
Life Sciences
Infrastruktura, stavebnictví, doprava
Restrukturalizace a insolvence

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ
Game changer of the past 10 years
(Financial Times 2015)
#1 M & A global leader in mid market
(mergermarket and Thomson Reuters 2016)
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Best in the world for Real Estate, Franchise, Entertainment and Pro Bono
(International Who’s Who 2015)
Best in Technology, Media and Telecoms
(Legal 500 awards 2015)

PŘEHLED VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH
TRANSAKCÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ:
Poradenství celosvětové síti mediálních agentur
Dentsu Aegis Network při akvizici mediální skupiny Adexpres, přední nezávislé skupiny digitálních
agentur v České republice.
Poradenství irské konsolidační agentuře National
Asset Management Agency (NAMA) při prodeji obchodního domu Kotva. Budovu od irské skupiny
Markland koupila společnost ze skupiny Pražská
správa nemovitostí (PSN) realitního podnikatele
Václava Skaly.
Poradenství společnosti Revetas Capital, realitní
investiční firmě zaměřené na střední a východní
Evropu při akvizici portfolia nemovitostí v České
republice v rámci přeshraniční realitní transakce.
Společnost Revetas Capital za tuto transakci získala
v červnu 2016 ocenění v kategorii Investice roku –
Specialista, udělované magazínem Property Investor Europe (PIE) v rámci Europe Property Awards.
Poradenství investiční skupině Prague Prime Homes Management (realitní divize Austrian Meinl
Bank) při akvizici při akvizici secesního Grand hotelu Evropa na pražském Václavském náměstí od
českého realitního podnikatele Václava Skaly.
Poradenství UniCredit Leasing CZ v průběžném
zastupování v soudních řízeních o vymáhání firemních dluhů a ve všech otázkách souvisejících se
správou kompletního portfolia nemovitostí a projektů solárních elektráren klienta (který je poskytovatelem finančního a operativního leasingu a úvěrového financování nemovitostí).
Poradenství společnosti ŠkoFIN v průběžném zastupování v insolvenčních řízení, které se týká všech
relevantních záležitostí v rámci procesu (podání
žalob, kontrola nároků, realizace zajištění, uvolnění najatého majetku z konkursní podstaty, spory
s konkursními správci a jinými dlužníky, formální
dokončení řízení, účast ve věřitelských výborech,
obžaloby z trestného činu).

Poskytování poradenství Lone Star Funds při akvizici portfolia úvěrů pro financování nemovitostí
od Hypothekenbank Frankfurt AG, včetně sedmi
nemovitostí postavených na základě těchto úvěru,
které se nacházejí v České republice.
Poradenství konsorciu firem při prodeji mimořádně
významné nemovitosti na pražském nákladovém
nádraží Žižkov v Praze, velmi exponovaného multifunkčního komplexu o rozloze cca 120 000 m2
v blízkosti pražského centra, přednímu domácímu
developerovi.
Poradenství společnosti Xura Inc. (dříve Comverse, Inc.), celosvětovému lídrovi v oboru digitálních
služeb v souvislosti s akvizicí soukromé společnosti
Acision, která je leaderem v oboru zabezpečených
mobilních služeb messagingu a engagementu.

DLA Piper Prague LLP
Perlová 371/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 817 111
e-mail: miroslav.dubovsky@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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DOHNAL PERTOT SLANINA,
advokátní kancelář, v.o.s.
Baví nás právo a pomáhat našim klientům a jsme si
vědomi toho, že nejcennější hodnotou naší kanceláře je důvěra, kterou k nám naši klienti mají. Abychom
vyjádřili náš cíl, kterým je zajištění dokonalé právní
ochrany našich klientů, vybrali jsme si do loga kanceláře Lamassu, starodávné ochranné božstvo znázorňované okřídleným býkem s lidskou hlavou, symbolizující inteligenci, sílu a rychlost a na tyto kvality
klademe důraz při naší práci.
Tým naší kanceláře je schopen poskytnout právní
služby ve všech základních oblastech práva, ale nejsilnější se cítíme v oblasti soudních sporů a jejich případných mimosoudních řešení, sepisu smluv ve všech
běžných i méně běžných věcech podnikatelského
i osobního života a agendě spojené s nemovitostmi
ve všech jejich podobách.
Úspěch naší kanceláře je postaven na kvalitně vybraném a sehraném týmu zapálených mladých právníků
a právniček, pro které není práce trpěnou povinností,
ale naplňující součástí života, což se odráží v přístupu
k řešení věcí, s nimiž se na nás klienti obrací.
DOHNAL PERTOT SLANINA – zkušená, ale velmi progresivní kancelář se silným týmem, které kontinuálně
roste počet právníků i klientů. Působí v Olomouci,
Hradci Králové a Praze.

DOHNAL PERTOT SLANINA,
advokátní kancelář, v.o.s.
Palackého 75/21
779 00 Olomouc
Tel.:
+420 587 407 086
e-mail: info@akdps.cz
www.akdps.cz

D

102 | 2017 | Významné advokátní kanceláře

Významné advokátní kanceláře | 2017 | 103

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na
oblast obchodního práva, zejména finančního práva,
bankovnictví, závazkového práva a práva obchodních
společností.
Partneři kanceláře, Barbora Simon Dunovská, David
Urbanec a Jan Vavřina, jsou zkušení právníci s rozsáhlou praxí v advokacii.
Unikátní pozici na trhu máme v oblasti finančního
práva a bankovnictví. Zde nabízíme klientům specifickou expertizu a mnohaleté praktické zkušenosti
zejména při přípravě transakcí zahrnujících veškeré
druhy financování, při analýze a řešení ohrožených
úvěrových vztahů, úvěrových a korporátních restrukturalizacích, vymáhání pohledávek a v oblasti insolvenčního práva.
Zkušenosti s řešením problematických, komplikovaných kauz a schopnost jít do hloubky problému nám
umožňuje dosahovat maximálně efektivního řešení.
Klademe důraz na dynamický vztah a úzkou komunikaci s klientem, osobní a aktivní přístup zaměřený
na výsledek. Dlouhodobá spolupráce s významnými
a náročnými klienty reflektuje kvalitu a výsledky naší
práce.
Od roku 2012 byla kancelář každoročně vyhodnocena
referenčním průvodcem právních firem The Legal 500
jako jedna z doporučených vedoucích firem v České
republice pro oblast Bankovnictví, finance a kapitálo-

vé trhy. Kancelář je průvodcem The Legal 500 označena za „bankovní a finanční boutique, pokrývající
i další oblasti a právní disciplíny“.
Barbora Simon Dunovská byla uvedena v aktuálním
přehledu významných českých právniček, který sestavil měsíčník Právní rádce.

HLAVNÍ SPECIALIZACE
Bankovnictví & Finance
Insolvence & Finanční restrukturalizace
Fúze & Akvizice, Korporátní právo
Soudní spory

VÝZNAMNÍ KLIENTI
Dlouhodobě zastupujeme významné klienty z bankovního a finančního sektoru a významné korporace,
např.:
Československá obchodní banka, a.s.
HSBC Bank plc
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB Factoring, a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Komerční banka a.s.
Česká exportní banka, a.s.
PENTA INVESTMENTS LIMITED, organizační složka
Odyssey 44, a.s.
BELET HOLDINGS LIMITED
BONATRANS GROUP a.s.
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CS STEEL a.s.
TICKETPRO LIMITED
AutoCont CZ a.s.
URANIUM INDUSTRY, a.s.
Arconic Czech s.r.o. (dříve Alcoa Czech s.r.o.)
VK LOŽISKA s.r.o.
Jáchymov Property Management, a.s.
NEWTELELINE spol. s r.o.
Moravia Systems a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
JIHLAVAN, a.s.
Czech Aerospace Industries, s.r.o.
Galerie Butovice s.r.o.
AB Group CZ a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
X Energie, s.r.o.
MULTIMEDIA SYSTEMS s.r.o.
Mercuria Energy Trading S.A.

NAŠE PRAXE
V oblasti bankovnictví dlouhodobě zastupujeme nejvýznamnější bankovní instituce na českém trhu. Jako
externí právní poradci ČSOB, a.s. působíme od roku
1994 a opakovaně jsme uspěli ve výběrových řízeních
na tuto pozici. Asistujeme bance v mnoha různých
kauzách pro různé úseky, zejm. úsek úvěrový a právní.
Dlouhodobě spolupracujeme s HSBC Bank plc, zejména v oblasti financování a vytváření nových finančních produktů a jsme zařazeni na seznam českých advokátních kanceláří určených pro poskytování
právních služeb v celosvětové síti HSBC.
V roce 2014 jsme byli vybráni a schváleni jako dodavatel právních služeb pro Českou spořitelnu, a.s., kde
spolupracujeme kontinuálně na řadě případů s odborem restrukturalizace a vymáhání korporátních
klientů.
Od roku 2010 působíme jako externí právní poradce
Sberbank CZ, a.s. pro oblast rizikových úvěrů, restrukturalizací a insolvencí a opakovaně jsme uspěli ve
výběrovém řízení banky na pozici právního poradce
banky i v roce 2015 a 2016.
Stáli jsme u zrodu a rozvoje předních factoringových
společností a jsme autory, popř. konzultanty jejich
vzorových dokumentací, zároveň vystupujeme jako

právní poradci při řešení aktuálních problémů. V průběhu loňského roku jsme právně zajišťovali nová
factoringová financování v rozsahu přesahujícím několik miliard Kč.
Vzhledem k bohatým zkušenostem a úspěchům při
řešení kauz ohrožených úvěrů získáváme mandát
v rozsáhlých a komplikovaných restrukturalizacích,
finančních, včetně korporátních. Za posledních pět
let jsme právně zaštiťovali restrukturalizace v celkové
hodnotě přesahující tři desítky miliard Kč.
Úspěšně rozšiřujeme naši praxi a významnou klientelu v oblasti M & A transakcí, kde asistujeme nejenom
v procesech due diligence cílových společností a při
návrzích a negociaci kupních smluv, ale i v procesu
přípravy dokumentace pro financování M & A transakcí a jejich splácení. V roce 2016 jsme úspěšně realizovali řadu fúzí a akvizic o celkovém objemu téměř
9 miliard Kč, například akvizice společnosti Sportisimo. Máme zkušenosti s komplexními korporátními
restrukturalizacemi včetně složitých procesů přeměny
korporací, jako například vnitropodniková fúze společnosti AutoCont a.s. Standardem kanceláře je poskytování korporátního poradenství klientům.
Z řady rozsáhlých insolvenčních řízení máme zkušenosti zpravidla z pozice zástupce věřitelů. Abychom
prohloubili naši expertizu v oblasti insolvence, působíme i jako insolvenční správci ve společnosti AB
insolvence v.o.s., která jako jedna z mála disponuje
i povolením zvláštního insolvenčního správce.
Neoddělitelnou součástí naší specializace je zastupování klientů v soudních a arbitrážních řízeních. Z řady
úspěchů v této oblasti lze v poslední době vyzdvihnout např. úspěšnou obranu přední tuzemské banky
před negativními konsekvencemi pádu islandských
bank.

AKTUÁLNÍ REFERENCE
Bankovnictví & Finance
Právní poradenství kyperské holdingové společnosti při přípravě, uzavření a implementaci úvěrové
a zajišťovací dokumentace pro účely financování
nabytí nemovitostního portfolia v hodnotě přesahující 1 mld. Kč.
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Právní poradenství a zastoupení ČSOB v celém procesu a organizaci výběrového řízení na prodej portfolia zajištěných pohledávek banky za společností
zabývající se prodejem a opravami nákladních automobilů v hodnotě desítek mil. Kč.
Právní asistence České spořitelně při analýze úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti zabývající se výstavbou vodovodů a velkoobchodem hutního materiálu, a možností dalšího postupu banky
v souvislosti se splácením úvěru včetně rozboru
možností factoringového financování klienta.
Právní poradenství HSBC při poskytnutí rozvahového i mimo-rozvahového financování, v hodnotě
stovek mil. Kč, pro předního českého prodejce sportovního vybavení. Poradenství zahrnovalo přípravu
úvěrové a zajišťovací dokumentace pro různé typy
zajištění včetně zástavy věci hromadné.
Právní poradenství ČSOB Factoring při přípravě
speciální factoringové dokumentace pro největšího
mezinárodního výrobce železničních kol a dvojkolí.
Právní poradenství kyperské holdingové společnosti při přípravě a negociaci smluvní dokumentace na
poskytnutí mezzaninového úvěru za účelem nabytí
majetkové účasti ve společnostech podnikajících
v oblasti zdravotnictví.
Právní poradenství HSBC při přípravě a negociaci
speciální factoringové dokumentace pro bezregresní factoring pro případ financování klienta banky předního světového výrobce sportovního oblečení,
obuvi a potřeb zahrnující pojištění úvěrovou pojišťovnou Atradius.
Právní poradenství ČSOB Factoring v souvislosti
s přípravou specifické factoringové dokumentace
pro společnost nabízející platební řešení pro flotily profesionálních dopravních i spedičních společností a dále síť expresních čerpacích stanic pro
osobní vozidla.

Insolvence & Finanční restrukturalizace
Právní poradenství České spořitelně v souvislosti
s bankovními zárukami vystavenými za řádné zhotovení díla (komplexní obnova elektrárny) společnosti zabývající se strategickými engineeringovými
obory, na jejíž majetek bylo zahájeno insolvenční
řízení.
Právní poradenství Sberbank CZ a Komerční bance v případě restrukturalizace ohrožených úvěrů
společností specializujících se na projektování, výstavbu a servis metalických a optických kabelových

tras. Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace,
příprava a negociace smlouvy o stabilizaci a podpoře restrukturalizace („standstill agreement“),
restrukturalizace úvěrů a zajištění v celkové hodnotě 150 mil. Kč.
Zastoupení České spořitelny a České exportní banky při vymáhání syndikovaného úvěru ve výši přes
700 mil. Kč v insolvenčním řízení proti dlužníkovi,
právní analýza možností a variant mimoinsolvenční restrukturalizace společnosti poskytující služby
v oblasti prodeje a oprav letecké techniky.
Právní zastoupení Sberbank CZ při řešení ohroženého úvěru developerské společnosti v hodnotě
přesahující 600 mil. Kč, zastoupení v insolvenčním
řízení a výkon funkce předsedy věřitelského výboru,
organizace a smluvní zajištění dostavby a kolaudace rezidenčního komplexu a zajištění následných
prodejů bytových jednotek konečným zákazníkům.
Díky úspěšnému vedení projektu se předpokládá
vysoké uspokojení úvěrové angažovanosti banky.
Právní zastoupení a poradenství pro ČSOB a Sberbank CZ v procesu restrukturalizace úvěrových
pohledávek obou bank za výrobcem izolátorů pro
elektrické vedení. Příprava úvěrové a zajišťovací dokumentace včetně smlouvy o stabilizaci a podpoře
restrukturalizace (standstill agreement) a negociace podmínek při prodlužování standstill agreement
a podmínek pro pokračující podporu ze strany financujících bank.
Právní poradenství České spořitelně při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti v řádech stovek mil.
Kč společnosti podnikající v oblasti pozemního,
podzemního a důlního stavitelství včetně uplatnění
práv ze zajištění.
Právní asistence Sberbank CZ při řešení ohrožené
úvěrové angažovanosti vůči společnostem z největší dřevařské a lesnické skupiny v ČR – LESS,
a.s. a LESS & FOREST, s.r.o., včetně zastupování
v insolvenčním řízení a jednání s majoritními věřiteli o způsobu řešení úpadku dlužníků včetně
reorganizace.
Právní poradenství České spořitelně související
s vymáháním úvěrové pohledávky v hodnotě přes
100 mil. Kč za dlužníkem, společností podnikající
ve stavebnictví, nacházejícím se v úpadkové situaci, zastoupení v insolvenčním řízení – výkon funkce
předsedy věřitelského výboru.
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Fúze & Akvizice, Korporátní právo
Právní poradenství v procesu restrukturalizace
společnosti TICKETPRO LIMITED a jeho dceřiných
společností v ČR a prodeje holdingové struktury
společnosti Ticketmaster v hodnotě stovek mil.
Kč. Restrukturalizační dokumentace včetně právních aspektů prodeje českých dceřiných společností, SPA, settlement, closing, právní vztahy mezi
akcionáři.
Kompletní právní poradenství a servis při přeshraniční fúzi české akciové společnosti (investičního
fondu s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV) s holandskou společností s ručením omezeným v hodnotě stovek mil. USD.
Komplexní právní pomoc Odyssey 44 v procesu
akvizice společnosti SPORTISIMO s.r.o., provedení
due diligence, příprava transakční dokumentace
(smlouva o převodu akcií, akcionářská smlouva),
negociace s prodávajícím, vypořádání transakce
a problematika spojování soutěžitelů, hodnota
transakce byla 3 mld. Kč.
Právní asistence společnosti, provádějící geologický průzkum, těžbu a zpracování uranových rud
v souvislosti s akvizicí 100% podílu v hodnotě desítek mil. USD v mongolské společnosti od kanadské
Denison Mines Corp. Příprava due diligence, transakční dokumentace, vypořádání transakce.
Právní poradenství Odyssey 44 při investici do realitního projektu v hodnotě přesahující 1,3 mld. Kč,
příprava struktury transakce, due diligence, návrh
transakční dokumentace včetně úvěrové, zajišťovací dokumentace a akcionářské smlouvy. Zastupování klienta při jednáních s úřady, poradenství při
přípravě refinancování části investice a následné
poradenství při rozprodeji nemovitého majetku.
Právní poradenství AutoCont při vnitropodnikové
fúzi sloučením klienta s jeho dceřinou a sesterskou
společností, v důsledku které se klient stal univerzálním právním nástupcem uvedených společností, které v důsledku fúze zanikly, hodnota transakce
byla cca 1 mld. Kč.
Právní poradenství pro TNT EXPRESS WORLDWIDE
v korporátních, obchodně právních a rejstříkových
záležitostech, právní asistence při organizaci valných hromad a dalších korporátních a obchodních
záležitostech, změny vzorové dokumentace, interních metodik a postupů.
Komplexní právní servis společnosti Jihlavan podnikající v oblasti výroby hydraulických komponentů a systémů pro letectví (korporátní právo včetně

snížení základního kapitálu, veškeré obchodní
smlouvy, vztahy s bankami, vymáhání pohledávek,
pracovněprávní problematika).
Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního
financování klientů ČSOB - právní due diligence cílových společností, smlouvy o převodu obchodních
podílů a akcií a další vybrané dokumenty (posouzení rizik, nedostatků a doporučení změn), eventuálně i příprava kapacitního posudku. V průběhu
posledních 18 měsíců jsme zpracovali 16 případů
v celkové hodnotě stovek mil. Kč.
Komplexní právní asistence AutoCont při akvizici
společnosti AG COM v hodnotě přesahující 1 mld.
Kč (dodavatele slaboproudé techniky) rozdělením
odštěpením sloučením. Příprava transakční dokumentace, revize akcionářské struktury, příprava
opčních schémat, právní asistence při vypořádání
transakce.

Soudní spory & Rozhodčí řízení
Úspěšná procesní obrana ČSOB proti nárokům klientů v souvislosti s dluhopisy vydanými islandskými bankami, které skončily v insolvenci.
Zastupování ČSOB a další přední tuzemské banky
v řízení o žalobě významného výrobce skla a šperků
na vrácení úroků z prodlení, jež banky inkasovaly od
klienta v návaznosti na obnovení dohody o finanční
stabilizaci.
Zastupování ČSOB ve sporu proti České republice
v souvislosti s privatizací strojírenského státního
podniku při vymáhání ručitelského závazku státu ve
výši stovek mil. Kč dle zákona o velké privatizaci za
úhradu úvěrové angažovanosti strojírenského státního podniku vůči ČSOB.
Právní poradenství a zastupování ČSOB Factoring
v souvislosti s vymáháním pohledávek vzniklých
z factoringové spolupráce za společností patřící
mezi největší zpracovatele a dodavatele suchých
plodů v České republice.
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Dvořák Hager & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners patří
k vedoucím českým a slovenským advokátním kancelářím. Tým pražské kanceláře v současnosti sestává z více jak 30 advokátů a advokátních koncipientů,
a neustále se rozšiřuje.
Naši advokáti mají za sebou řadu let praxe v mezinárodních a předních českých a slovenských právních
kancelářích a rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti
obchodního práva a práva obchodních společností,
včetně oblasti fúzí a akvizic, práva životního prostředí
a energetiky a pracovního práva.
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners je pravidelně doporučována mezinárodní publikací Legal 500
(www.legal500.com) pro oblasti fúzí a akvizic a práva
obchodních společností, nemovitostí, soudních sporů a nově se umístila na nejvyšší příčce pro oblast pracovního práva.
Prestižní ratingová agentura advokátních kanceláří
Chambers and Partners (www.chambersandpartners.
com) ve svém vydání pro rok 2017 zařadila naši kancelář jako doporučovanou v oblastech fúzí a akvizic
a korporátního práva a v oblasti pracovního práva
opakovaně dokonce na nejvyšší příčku (tzv. Band 1)
v České republice.
Kancelář je dále doporučována publikací IFLR1000
(www.iflr1000.com), průvodcem předních mezinárodně uznávaných advokátních kanceláří v oblasti

finančního práva, a to v oblasti fúzí a akvizic a bankovního a finančního práva.
Naším cílem je vždy hledání individuálního právního
řešení pro konkrétní problém nebo situaci. Přitom stavíme na našich znalostech, zkušenostech a orientaci
na potřeby našich klientů. Požadavky, 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 kvalitní právní služby za přiměřených honorářových podmínek.
V uplynulém roce se naše pražská kancelář rozrostla
o několik zkušených právníků, a to Petru Kratochvílovou (dříve Schaffer & Partner) a Kláru Udvaros (dříve
Balcar, Polanský & Spol.).

PARTNEŘI
JUDr. Stanislav Dvořák, Ph.D.,
LL.M.
Partner | Praha | Bratislava
Stanislav Dvořák před založením advokátní kanceláře Dvořák
Hager & Partners pracoval jako právník ve společnosti Arthur Andersen
a později jako advokát v advokátní kanceláři Wein-
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hold 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 fakultu Univerzity Karlovy, na níž pokračoval rovněž v postgraduálním studiu (Ph.D.). Studoval také na Thames Valley
University v Londýně a postgraduálně na univerzitě
v Hamburku (LL.M.).
Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační
a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii podnikových právníků. Je autorem knižní monografie „Kontrola spojování soutěžitelů“ (2002). Kromě češtiny hovoří
plynně anglicky a německy.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Partner | Praha | Bratislava
Bernhard Hager je zakládajícím
partnerem advokátní kanceláře
Dvořák Hager & Partners (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 postgraduální program na London
University (LL.M.), a to v oblasti práva hospodářské
soutěže a finančního práva.
Vedle advokátní praxe se Bernhard Hager věnuje
rovněž publikační a přednáškové činnosti. Je mimo
jiné autorem knižních monografií „Podpora obnovi-

telných zdrojů na Slovensku“ (2010) a „Poskytování
služeb v Rakousku“ (2011), stejně jako obsáhlého
komentáře ke slovenskému právu o veřejných zakázkách z roku 2013. Kromě němčiny hovoří plynně anglicky a slovensky.

Mgr. Veronika Odrobinová
Partnerka | Praha
Před svým působením v advokátní
kanceláři Dvořák Hager & Partners
Veronika Odrobinová spolupracovala s advokátní 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 pracovní a obchodní právo, zejména bankovnictví a finance a M & A.
Veronika Odrobinová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Studovala také na Právnické
fakultě Université des Sciences Sociales v Toulouse,
kde absolvovala roční studijní program zaměřený na
právo EU. Veronika Odrobinová je členkou sdružení
European Employment Lawyers Association, členkou
představenstva sdružení Czech Employment Lawyers
Association a členkou Kolegia expertů Asociace pro
rozvoj kolektivního 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 Employee Share Plans
nakladatelství Globe Business Publishing (2012). Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a francouzsky.

Mgr. Tomáš Procházka
Partner | Praha | Bratislava
Před zapojením do právního
týmu advokátní kanceláře Dvořák
Hager & Partners v roce 2005 působil Tomáš Procházka jako externí
právní poradce pro nadnárodního
výrobce sportovního vybavení (MARKER).
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Tomáš Procházka se zaměřuje 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 Procházka doporučován pro
pracovní právo.
Tomáš Procházka absolvoval Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Právo studoval rovněž v Irsku na
univerzitě v Limericku. Tomáš Procházka 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 práce
a sociálních věcí jmenovalo Tomáše Procházku
zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněprávní
spory.
Vedle advokátní praxe se Tomáš věnuje přednáškové činnosti a pravidelně přispívá do různých
odborných časopisů. Kromě češtiny hovoří plynně
anglicky.

Mgr. Stanislav Servus, LL.M.
Partner | Praha | Bratislava
Před zahájením spolupráce s naší
kanceláří pracoval Stanislav v advokátní
kanceláři
Haarmann
Hemmelrath a později v advokátní
kanceláři Weinhold Legal.
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. Stanislav Servus je
aktivním členem Asociace pro soutěžní právo. Stanislav Servus absolvoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy a dále postgraduálně studoval na univerzitě
v Regensburgu (LL.M.).
Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační
a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii podnikových právníků. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky
a německy.

Mag. Annamária Tóthová
Partnerka | Bratislava
Annamária Tóthová je advokátkou,
která se ve své praxi zaměřuje zejména na oblast práva životního
prostředí a práva regulujícího infrastrukturní projekty, práva týkajícího se nakládání s odpady a obaly, stavebního práva
a práva nemovitostí, energetického práva a regulovaných činností.
Annamária Tóthová spolupracuje s advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners od roku 2006. Dříve pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři Haslinger
/ Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH. Annamária
Tóthová se podílela na řadě transakcí, kdy poskytovala poradenství pro významné mezinárodní i slovenské
korporace.
Annamária vystudovala Právnickou fakultu Vídeňské
univerzity, Obchodní fakultu Ekonomické univerzity
ve Vídni a Obchodní fakultu Ekonomické univerzity
v Bratislavě. Kromě slovenštiny hovoří plynně německy a anglicky.

Mgr. Lukáš Zahrádka
Partner | Praha
Lukáš Zahrádka je advokátem, který
se ve své praxi zaměřuje zejména na
fúze a akvizice, bankovní a finanční
právo, právo nemovitostí a právo
obchodních společností.
Lukáš spolupracuje s advokátní kanceláří Dvořák
Hager & Partners od roku 2014. Předtím působil více
než 11 let v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde
poskytoval poradenství celé řadě významných mezinárodních i českých korporací.
Lukáš Zahrádka vystudoval práva na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a je advokátem zapsaným
u České advokátní komory. Vedle advokátní praxe
se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti,
mj. přednáší na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze v rámci Master of Business Administration (MBA) programu. Kromě češtiny hovoří plynně
anglicky.
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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

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

PRACOVNÍ PRÁVO
Příprava pracovních a manažerských smluv
Zastupování v pracovněprávních sporech
Zastupování při kolektivním vyjednávání

FINANCOVÁNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH
Úvěrové a zajišťovací smlouvy
Emise dluhopisů
Fondy kolektivního investování
Zastupování ve správních řízeních v oblasti kapitálového trhu

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

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

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 regulačními
orgány

RODINNÉ FIRMY, NÁSTUPNICTVÍ, FAMILY
BUSINESS GOVERNANCE
Poradenství při procesech nástupnictví a předávání
rodinných firem
Family business governance a family governance
Strukturování rodinných holdingů
Investice rodinných firem a jejich ochrana
Dědické a nástupnické plány

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. GDPR
Komplexní audity
Implementace GDPR
Poradenství ohledně smluv
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Poradenství ohledně vztahů se spotřebiteli, včetně
regulace e-commerce
Zastupování u Úřadu na ochranu osobních údajů

REGULACE HAZARDNÍCH HER
Komplexní právní podpora provozovatelů hazardních her
Povolování hazardních her, zastupování vůči orgánům státní správy a dozoru
Compliance, AML
Marketingové soutěže

Dvořák Hager & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 255 706 500
e-mail: praha@dhplegal.com
www.dhplegal.com
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ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
O NÁS

Jsme přidružená firma největší kyperské advokátní
kanceláře ELIAS NEOCLEOUS & CO v České republice. Navazujíce na dědictví více než padesáti let v čele
advokacie na Kypru, se na ELIAS NEOCLEOUS & CO
LLC obracejí největší a nejrespektovanější mezinárodní firmy, instituce a advokátní kanceláře se svými
záležitostmi.
Naše firma v Praze působí od konce 90. let pod názvem ANDREAS NEOCLEOUS & CO a nedávno změnila
své jméno na ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář tak, aby odpovídalo názvu kyperské firmy.
Naším společným cílem s kolegy z Kypru je poskytovat klientům komplexní služby s využitím mezinárodní
spolupráce za účelem dosažení stále vyšších standardů dokonalosti, využívat nové metody při zachování
základních hodnot, na nichž je naše dědictví založeno.
ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář
má k dispozici nezbytné know-how, prostředky, zkušenosti, schopnosti a vůli poskytovat klientům prvotřídní právní poradenství. Jsme hrdi na to, že poskytujeme obchodně zaměřené, praktické rady, které
pomáhají našim klientům splnit jejich cíle. Pečlivě
nasloucháme našim klientům, abychom dokonale
pochopili, čeho se snaží dosáhnout. Pomáháme jim
dosáhnout jejich cílů na míru poskytovaným praktickým obchodně zaměřeným poradenstvím. Naši lidé
jsou známi jako dobří obchodníci: vysloužili jsme si
dobré jméno při hledání inovativních, konstruktivních
řešení otázek, které vznikají. Od ostatních právních fi-

rem nás odlišuje pozornost, kterou věnujeme servisu
klientům. U nás je klient na prvním místě: poskytujeme potřebné rady, a to bez odkladu. Jsme si vědomi
toho, že pro naše klienty čas jsou peníze: jsme flexibilní a dodržujeme termíny. Děláme věci dobře napoprvé a neustále hledáme nové způsoby, jak poskytnout
služby ještě efektivněji.
Naši lidé jsou odborníci a znalci ve svém oboru. Specializace jim umožňuje se udržet v popředí, rozvíjet
odborné znalosti, a to s ohledem na složitost moderního podnikání. Stále rozšiřujeme své znalosti, jsme
obchodně zaměřeni a využíváme digitální technologii.
Sestavujeme týmy odborníků z každé oblasti tak, aby
byly komplexně pokryty všechny stránky zadání.
Síť našich kanceláří profituje ze “state-of-the-art IT”
a infrastruktury “knowledge management”. Tak můžeme našim klientům poskytovat rady na základě nejnovějších informací a s nízkými náklady.
Naší silnou stránkou jsou mezinárodní zkušenosti
a znalost českého prostředí a právního řádu. Síť kanceláří ELIAS NEOCLEOUS & CO LLC umožňuje pražské kanceláři sdílet znalosti, procesy, dovednosti a IT
systémy.
ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář
poskytuje poradenství v České republice v oblasti
korporátní a v oblasti obchodního práva, duševního
vlastnictví, nemovitostí, občanského a rodinného práva, v oblasti procesního práva a rozhodčího řízení a ve
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spolupráci s přidruženými zahraničními kancelářemi
i v oblasti mezinárodního daňového plánování a dalších právních oblastech.
Pražskou kancelář ELIEAS NEOCLEOUS & CO LLC vede
JUDr. Olga Šlehoferová, narozena v Praze, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem
české i kyperské advokátní komory a má rozsáhlé zkušenosti jako senior právník v obou zemích. Má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti korporátního a obchodního práva a aspektech mezinárodního obchodu
a investic. Hovoří česky, anglicky a řecky. Podporuje ji
zkušený a vysoce kvalifikovaný tým právníků.

ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
Charlese de Gaulla 3
160 00 Praha 6
Tel.: 	
+420 222 231 025, +420 775 621 851
e-mail: olga.slehoferova@neo.law
www.neo.law
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Advokátní kancelář
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
KDO JSME

K působení v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & 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 kancelářích
a rozsáhlé zkušenosti v oblasti obchodního práva
a práva obchodních společností. K tomuto společnému základu přidává dále každý zaměření na určitou
specializovanou problematiku. V současné době v advokátní kanceláři působí cca 20 právníků.
Jsme právníci, ale rozumíme také tomu, co vyžaduje
praktický hospodářský život. Víme, že právní rada není
důležitá sama o sobě, ale že má hodnotu jen tehdy,
pokud Vám pomůže dosáhnout co nejbezpečněji 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 můžeme nabídnout služby spolupracujícího notáře, soudního znalce pro ocenění nemovitých věcí a závodů a spřízněných soudních exekutorů. V poslední době jsme do našeho týmu přijali
též interního poradce na daně a účetnictví.

Nabízíme úroveň právních služeb, kterou očekáváte
od předních právnických kanceláří, včetně schopnosti
poskytovat právní služby v anglickém jazyce, a současně flexibilitu a osobní přístup.
Právníci naší advokátní kanceláře tvoří zkušený,
efektivní a vyvážený tým, o jehož schopnostech hovoří nejen jeho výsledky, ale i skutečnost, že se naše
advokátní kancelář umístila mezi doporučovanými
právnickými kancelářemi v žebříčku prestižní soutěže
Právnická firma roku 2015, pořádané ve spolupráci
s Českou advokátní komorou a pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR, Unie státních zástupců, Soudcovské unie ČR, Notářské komory ČR, Exekutorské
komory ČR a Unie podnikových právníků ČR a to v kategorii „Telekomunikace a media“.

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 korporátní právní agendy (valné
hromady, změny základního kapitálu, obchodní
rejstřík apod.)
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Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky
veřejné zakázky z pohledu zadavatele (organizace
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 hospodářské soutěže

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 televizní
vysílání

Duševní vlastnictví
ochranné známky
autorské právo
práva výkonných umělců
nekalá soutěž

Insolvenční právo
komplexní právní poradenství v souvislosti s insolvenčním 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 pracovala Olga Erhartová jako právnička v mezinárodním
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 koordinoval legislativní práce na harmonizaci českého práva s evropským
právem. V letech 1998-2001 pracovala v pražské advokátní kanceláři FIALA, PROFOUS, MAISNER & spol.,
kde se specializovala na poskytování služeb zejména
v oblasti práva obchodních společností, smluvního
práva a pracovního práva.
V roce 2001 založila Olga Erhartová vlastní advokátní
kancelář se zaměřením na obchodní právo, mediální
právo, reklamu a ochranné známky. Mezi její klienty
patří mimo jiné významné mediální zastupitelství,
provozovatelé řady komerčních rozhlasových stanic
a reklamní agentury.
Olga Erhartová získala právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (1994); obchodní 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 jedné
z největších českých advokátních kanceláří.
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Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek.
V minulosti byl členem Komise pro občanské právo
Legislativní rady vlády České republiky a členem Rozkladové komise ministra životního prostředí. 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 přípravou návrhů zákonů pro
jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími
návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny
PČR. Věnuje se i přednáškové činnosti, zejména pro
orgány státní správy a samosprávy.

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 specializuje na právo informačních
technologií, nemovitostí a developmentu, závazkové
právo, rodinné právo a podporu start-upů.

Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukončení 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 externě 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 hromady s.r.o.
Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. Spoluautorsky se podílel na publikacích 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 Obchodní právo, Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., Kurs obchodního práva. 1 – 4 díl, C.H.
Beck, Praha, (Díl druhý – Právnické osoby, Díl třetí –
Obchodní závazky a Díl čtvrtý – Cenné papíry); Obchodní zákoník – poznámkové vydání, Linde, Praha;
Das tschechische Privat und Wirtschaftsrecht unter
dem Einfluss des europäischen Fechte, LIT Verlag Berlin Hamburg Münster a Sbírka příkladů z obchodního
práva, C.H. Beck. Publikuje hlavně v časopisu Právník
a v letech 2000 až 2002 vedl pravidelnou přílohu „Legislativa do kapsy“ ekonomického týdeníku Profit.

Mgr. Ondřej Dlouhý
V roce 2006 ukončil studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ondřej Dlouhý je společníkem advokátní

Advokátní kancelář
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 409 920
e-mail: vitek@akev.cz
www.akev.cz
Branch office:
ČSA 152/11
289 24 Milovice
www.ak-dlouhy.cz
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Felix a spol.					
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Felix a spol. poskytuje svým klientům právní servis na nejvyšší odborné úrovni. Disponuje silným týmem se specialisty na různá odvětví
práva a díky tomu je schopna poskytovat komplexní
právní služby tuzemské i zahraniční klientele. Při poskytování služeb klade důraz na komplexní řešení
daného problému, včetně zohlednění aspektů ekonomických a daňových. Felix a spol. si za více než 25 let
své existence získala skvělou pověst díky svým úspěchům v soudních sporech a účastí na řadě významných obchodních transakcí. Kromě jiných specializací
je Felix a spol. jednou z mála kanceláří, která se na
špičkové úrovni věnuje problematice trestněprávní
a správní.

OBČANSKÉ PRÁVO, OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Široká nabídka služeb v oboru občanského práva
je samozřejmostí. Právní služby poskytuje kancelář
zejména v oblastech ochrany duševního vlastnictví,
ochrany osobnosti, 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 majetkového 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 záležitostí,
vyřizuje smluvní agendu, právní podporu při sjednávání smluv, zpracování a připomínkování smluvní dokumentace, posuzování právních rizik, právní analýzy,
právní due diligence, sepis právních rozborů a stanovisek, zastoupení při jednání s obchodními partnery,
veřejnoprávními i jinými subjekty, vymáhání nároků
a pohledávek z obchodních vztahů. Toto průběžné
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 mezinárodní úrovni patří k pravidelné náplni práce advokátní
kanceláře Felix a spol. Provádí podrobné rozbory případů a vyhodnocuje možná rizika, připravuje žaloby,
opravné prostředky a jiná písemná podání, poskytuje
právní zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány
v České republice i v zahraničí. Nabízí též alternativní
řešení sporů, konciliaci a mediaci.

STAVEBNICTVÍ A NEMOVITOSTI
Právní podporu kancelář nabízí pro veškeré transakce s nemovitostmi a ve stavebnictví, developerské
projekty i jednotlivé akce, nákup, prodej a pronájem
nemovitostí pro bydlení i podnikání, a to včetně práv-
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ního zajištění účasti ve veřejných zakázkách a financování transakcí.
Klienty kanceláře jsou developerské a realitní společnosti, stavební firmy i soukromé osoby. Poskytuje
průběžnou komplexní právní podporu podnikatelům
podnikajícím v oblasti realit a dispozic s nimi včetně
správy nemovitostí, oblasti developerské a managementu staveb.
Advokáti Felix a spol. jsou si dobře vědomi specifik
českého trhu s nemovitostmi, včetně privatizace, restitucí či vypořádání ekologických škod. Zpracují smluvní dokumentaci při výstavbě nových objektů i rekonstrukcích stávajících staveb.

PRACOVNÍ PRÁVO
V oblasti pracovního práva a práva zaměstnanosti nabízí kancelář široký okruh služeb od řešení každodenních problémů zaměstnavatelů i zaměstnanců až po
vedení sporů v pracovněprávní oblasti. Rady poskytuje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
asistuje při změnách a ukončování pracovních poměrů, v otázkách zdravotního pojištění a sociálního

zabezpečení, řeší vyslání zaměstnanců do zahraničí
i zaměstnávání cizinců v České republice.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Felix a spol. nabízí právní podporu při zpracování
nabídek pro výběrová řízení vyhlašovaná na veřejné
zakázky i pro obchodní soutěže v soukromém sektoru. Zadavatelům pomůžeme při sestavení podmínek
výběrového řízení. V dosavadní praxi kancelář poskytovala právní poradenství klientům specializujícím se
na stavebnictví, průzkum sledovanosti, energetiku,
dopravu či IT.

BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Advokátní kancelář s náležitou odborností a vysokým
stupněm znalosti struktury a fungování bankovního
sektoru a interních procesů finančních domů zpracovává vzorovou smluvní dokumentaci či obchodní podmínky pro banku, stejně jako individuální smlouvy pro
konkrétní bankovní obchody. Má bohaté zkušenosti
v oblasti projektového financování, syndikovaných
úvěrů a jiných finančních operací, rovněž v oblasti
cenných papírů.

Významné advokátní kanceláře | 2017 | 123

TÝM A KOOPERACE
Detailní znalost domácího právního prostředí umožňuje týmu advokátní kanceláře efektivně řešit nejširší
spektrum právních záležitostí. Všichni členové advokátní kanceláře si průběžně prohlubují své znalosti,
řada z nich publikuje a přednáší. Spolupracujeme
s osvědčenými notáři, auditory, znalci, exekutory,
daňovými poradci a překladateli. Pro složitější kauzy
vytváříme týmy, každý výstup prochází vícestupňovou
kontrolou. Hmatatelným výsledkem našeho úsilí je
úspěch a spokojenost našich klientů.

TVRDĚ, ALE FAIR PLAY
Za své klienty bojujeme tvrdě a pragmaticky, vždy
však podle pravidel. Absolutní diskrétnost, důvěrnost
informací a osobní přístup jsou pro nás samozřejmostí. Za zásadní považujeme rychlost, přesnost a flexibilitu. Kvalitně odvedené právní služby znamenají nejen
uzavřenou kauzu, na straně klienta také otevírají další
prostor pro vlastní rozvoj a kreativitu. Jednoduše řečeno, kvalitní právní zázemí znamená více času pro
vlastní činnost.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
Kancelář je hrdým partnerem řady organizací a projektů, které působí na poli vzdělání, kultury a sociální
podpory. Soustředíme se na dlouhodobou podporu
vybraných nekomerčních a neziskových subjektů. Ke
zlepšení kvality života znevýhodněných osob a skupin
dlouhodobě přispíváme finančními dary a bezplatnými právními službami. Společenská odpovědnost je
nedílnou součástí naší firemní kultury.

ÚČINNÁ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
AK Felix a spol. vsadila na kartu úzké spolupráce
s právními profesionály v rámci mezinárodních sítí
nezávislých advokátních kanceláří. Díky osobním kontaktům a aktivnímu členství v profesních sítích Nomos
Lawyers International (NLI), Legalink a INBLF jsme
schopni poskytnout českým i zahraničním klientům
právní služby promptně a ve vysoké kvalitě za kompetitivních podmínek. Mezinárodní kontakty, jazyková
vybavenost a znalost lokálního prostředí jsou naší silnou stránkou.

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
www.akf.cz
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Giese & Partner, s.r.o.						
Stejně jako v předchozích letech, tak i v uplynulých
12 měsících Giese & Partner úspěšně uzavřela několik
významných transakcí a navázala spolupráci s novými, veskrze zahraničními klienty. Kancelář je v rámci
poradenství v mezinárodních transakcích již mnoho
let jednou z vůdčích kanceláří na trhu. Významnou
oblast zájmu tvoří nemovitostní transakce, fúze a akvizice, insolvenčního právo, financování a komplexní
restrukturalizace stejně jako financování takovýchto
projektů. Nemalou část naší činnosti pak tvoří případy
v oblasti řešení sporů a arbitráží a pracovního práva.
Na našem seznamu klientů zaujímají své místo největší německé a evropské banky působící v regionu
střední Evropy. Klienti jako Commerzbank, Bayerische
Landesbank a Deutsche Pfandbriefbank nejsou pouze
tři z největších německých bank na trhu, ale tři z největších evropských bank na světě. Právní poradenství
poskytujeme ale i tak velkým německým hráčům jako
jsou Westdeutsche Immobilienbank, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen a Hypothekenbank Frankfurt.
A v neposlední řadě se na nás v otázkách právního
poradenství obrací i mezinárodní banka UniCredit.
Hodnota transakcí, na kterých pracujeme, v mnoha
případech přesahuje 100 mil. eur.
V posledním roce jsme také zastupovali klienty v mnoha soudních sporech v celkové hodnotě více než
200 mil. eur. Zastupovali jsme německou dceřinou firmu čínské korporace, vysoce postavené církevní řády
a mimo jiné i jednoho z největších světových výrobců
sanitární keramiky.

Klienti u Giese & Partner zůstávají déle než u jiných
kanceláří, neboť zkušené týmy právníků jsou schopny
nalézt jedinečná řešení pro velké mezinárodní mandanty, kteří operují ve vysoce konkurenčním tržním
prostředí. Giese & Partner nabízí těmto náročným klientům výtečný zákaznický servis s dostupností sedm
dní v týdnu po celý rok. Tým Giese & Partner sestává
z 20 právníků ze třech zemí, kteří nabyli vzdělání jak
v České republice, tak i v zahraničí, a kteří disponují
bohatými zkušenostmi.

Giese & Partner, s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 1098/6
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 411 511
e-mail: office@giese.cz
www.giese.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 přístup k obchodním zájmům klientů a pozitivní postoj k řešení
právních problémů. Mnohaleté bohaté zkušenosti
kanceláři umožňují poskytovat právní služby v kvalitě
splňující ty nejvyšší standardy.
Od roku 2008 působí Glatzová & Co. také na Slovensku. Díky úzké spolupráci a propojení bratislavské pobočky s pražskou centrálou je Glatzová & Co.
schopna zajistit svým klientům komfort jedné advokátní kanceláře jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko a poskytovat jim koordinované právní služby
stejné kvality v obou zemích.
Glatzová & Co. je doporučována nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které
provádějí hodnocení trhu právních služeb, včetně
Chambers Global, Chambers Europe, European Legal
500 a IFLR1000 – International Financial 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 a německém 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 Mueller, De Brauw
Blackstone Westbroek, Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Skadden, Ashurst, Jones Day
a Latham Watkins. Mnohé z nich jsou považovány za
absolutní špičku ve svých zemích. Spolupráce s těmito firmami je velmi intenzivní, představuje celkově
zhruba třetinu našeho obratu a zahrnuje i stáže pro
naše advokáty, účast na jejich seminářích apod.
Této spolupráce si velmi ceníme, neboť je pro nás
nejlepším indikátorem kvality. Právnické firmy mají
vzhledem ke své znalosti oboru vyšší schopnost posoudit odbornost. Při výběru spolupracujících 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 problémů. Naše zásady a priority jsou následující:
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Nejvyšší profesní standard: Dokonalá znalost trhu
a práva, schopnost důkladně porozumět obchodním cílům klienta, bohaté zkušenosti a vysoké pracovní nasazeníc – to vše jsou nutné předpoklady
k tomu, abychom mohli našim klientům garantovat profesionální práci nejvyšší kvality. Nespokojíme se s průměrem. Naší ambicí je vynikat nejen
perfektní znalostí právního řádu, ale i uměním vidět veškeré právní problémy v ekonomickém kontextu, vystihnout jejich podstatu a obratně aplikovat právo na konkrétní situaci.
Obchodní úsudek: Pro dobrou práci nestačí znát
paragrafy, ale vidět je v kontextu klientova byznysu
a používat obchodní úsudek. Tato schopnost nám
umožňuje skloubit právní a praktické posouzení
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 přizpůsobování vzorových dokumentů a stanovisek. 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 doporučení 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 pohodlné alibistické fráze.
Výběr a vedení spolupracovníků: Můžeme být jen
tak dobří, jak dobré máme lidi. Proto klademe
důraz na výběr, vedení i vzdělávání našich právníků. Profesní růst zajišťujeme systémem interních 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 globálních
transakcí.
Osobní přístup: Za svou prací nevidíme jen paragrafy, ale především lidi. Respektujeme jejich
odlišnosti a každému z našich klientů zaručujeme
osobní přístup. Každý případ je pod odbornou
supervizí jednoho z partnerů, na kterého se klient
může kdykoli obrátit.
Komunikace a plnění termínů: Ne vše je otázkou
erudice, odbornosti a právních znalostí. Pro kvalitní poradenství je důležitá komunikace s klientem
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 způsobem,
který je pro něj dobře srozumitelný a prakticky
využitelný.
Firemní kultura: Nejsme fabrika na právo, nemáme
žádnou nadnárodní centrálu, která nám něco určuje nebo schvaluje. Vytváříme si svůj vlastní způsob,
jak přistupovat k práci i k lidem. Naše firemní kultura je založena především na vstřícnosti, 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, vážíme si klientů
i sebe navzájem.

NAŠI LIDÉ
Naši právníci pravidelně publikují odborné články
v českých ekonomických médiích. Starší partneři
jsou uznávanými osobnostmi a zastávají významné
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 zájmy.
Dále zastupuje ČR v Evropském fóru Mezinárodního sdružení advokátů (IBA). Chambers Glogal ji
řadí do kategorie nejlepších pěti advokátů v oblasti
M & A v České republice.
Dana Schweigelová (partner) je předními zahraničními 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 nejlepším 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 restrukturalizace a insolvence. Je rozhodcem Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
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Mgr. 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 kvality. 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 fakulty UK, věnuje se přednáškové činnosti a psaní
odborných článků a publikací.

NAŠI KLIENTI
Mezi naše další významné klienty patří například 2K
Czech, Allegro Group CZ, ArcelorMittal, B.Braun Avitum, BigBoard Praha, Bosch, Brano, Centropol, Citibank, Commerzbank, Comparex, ConocoPhillips,
ČEZ, ČSOB Leasing, Danone, Deutsche Bank, DiGi
Trade, E. ON, Eaton Corporation, Evraz Vítkovice
Steel, Evropsko-ruská banka, Factoring KB, FCE Credit, FORD MOTOR COMPANY, 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, 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, Volksbank, Volvo, Volksbank, Warburg Pincus, Wood & Co., Western
Union International Bank, WPB capital nebo Y-Soft
Corporation.

Glatzová & Co., s.r.o.
Husova 240/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 401 440
e-mail: office@glatzova.com
www.glatzova.com
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Advokátní kancelář
Gřivna & Šmerda, s.r.o.
Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda je právním
nástupcem fyzické osoby doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., advokát. Poskytuje právní služby ve všech
hlavních odvětvích práva – v právu trestním, ústavním, občanském i obchodním. Zaměřuje se však
především na trestní právo, a to v oblasti obhajoby
fyzických i právnických osob, zastupování poškozených osob v rámci trestního řízení. Specializací kanceláře je vzdělávání formou školení u klientů, a to na
nejvyšší odborné úrovni a tvorba compliance programů v rámci právnických osob s cílem minimalizovat
trestněprávní rizika spojená s činností zaměstnanců
a statutárních orgánů.
Principy advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda jsou
nastaveny tak, že jsme pro naše klienty partnerem,
nikoliv pouhým dodavatelem právních služeb. Jsme
přesvědčeni, že pouze takový vztah, který je založen
na profesionalitě, důvěře a respektu může mít skutečně pro našeho klienta smysl. Věříme, že naše odborné zázemí, působení na vysokých školách, publikace
řady odborných textů i dosavadní pracovní zkušenosti
jsou garantem kvality poskytovaných služeb. Své klienty nesoudíme, my je obhajujeme a garantujeme
jejich právo na spravedlivý proces.
Klíčoví členové kanceláře se zároveň věnují akademické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze a Vysoké škole ekonomické v Praze. Kancelář
tak představuje prolnutí praktického i akademického
přístupu k trestnímu právu na úrovni, která je v České
republice unikátní. Advokáti kanceláře Gřivna & Šmer-

da jsou také autory či spoluautory mnoha odborných
publikací a textů.

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 226 633 341
e-mail: info@akgs.cz,
www.akgs.cz
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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 Hradci Králové,
přičemž na poskytování právních služeb a provozu
advokátní kanceláře se podílí v současné 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 publikují v odborných časopisech a působí jako zkušení a aktivní členové v orgánech předních
institucí a věnují se přednáškové činnosti, zvláště pro
odbornou veřejnost.

láře 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 historie a tradice v poskytování právních
služeb v oblasti insolvence, bylo založení dceřiné
společnosti advokátní kanceláře, společnosti s ručením omezeným 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 poskytování služeb v oblasti insolvence. Specifická specializace insolvenčního správce se zvláštním povolením,
pak přímo předurčuje naši společnost pro výkon ve
velkých a zvláště složitých insolvenčních řízeních.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je tradiční česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu významným
klientům v soukromé i veřejné sféře. Během dvou desetiletí své existence shromáždila know-how, které je
svým rozsahem i kvalitou v českém prostředí unikátní. Mezi klienty kanceláře se řadí významné instituce
jak z hlediska globálního, tak z hlediska regionálního
významu.

Rovněž v oblasti ústavního práva, zejména zastupování před Ústavním soudem, zpracování a podání ústavních stížností má kancelář velké procento úspěšnosti.
Kancelář rovněž zaznamenala úspěchy v obhajobách
v rozsáhlých trestních věcech s celorepublikovými
přesahy. V roce 2012 se advokátní kancelář stala jednou z velmi doporučovaných kanceláří v oblasti trestního práva. V roce 2013, 2014 a 2015 se kancelář stala
jednou z doporučovaných kanceláří v oblasti trestního práva.

Advokátní kancelář se specializuje především na trestní, mediální, sportovní, ústavní právo, obchodní právo
- fúze/akvizice, transformace a reorganizace, zdravotní právo, správní právo, daňové právo, dále na soudní
agendu včetně arbitráží. Nedílnou součástí kance-

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). Aby kancelář

H

134 | 2017 | Významné advokátní kanceláře

byla schopna zaručit pro své klienty co nejkvalitnější
právní servis, spolupracuje s dalšími externími odborníky, zejména se specializovanými advokáty, auditory, daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky
a notáři. Zároveň je kancelář členem Czech Service
International (CSI), aliancí předních českých soukromých společností v oblasti služeb. Toto členství pomáhá zprostředkovat klientům služby v oblasti: fúzí/
akvizic, pojištění, marketingu a daňové oblasti. Tímto
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 České republiky a Agrární komoře
České republiky. Zároveň se JUDr. Pavel Fráňa aktivně
věnuje mediaci a je rovněž jedním ze zapsaných mediátorů v rejstříku Ministerstva spravedlnosti. JUDr. Jiří
Hartmann je členem kárné komise České advokátní
komory, JUDr. Milan Jelínek je členem komise České
advokátní komory pro výchovu a vzdělávání a zároveň
je regionálním zástupcem Východočeského kraje ČAK.

bického kraje. Tato organizace spočívá v pravidelném
informování advokátů o činnosti České advokátní komory, v organizaci vzdělávacích, jakož i sportovních
a společenských akcí. Do dnešní doby hradecké pracoviště zároveň působilo pro regionální veřejnost jako
místo poskytování bezplatné právní pomoci. Advokátní kancelář tak za posledních 5 let poskytla právní
službu v průměru pěti až deseti žadatelům týdně, a to
na vlastní náklady a ve vlastní režii.

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

Hradecké pracoviště advokátní kanceláře poskytuje
právní služby ve všech základní odvětvích práva a s advokáty, koncipienty a administrativním personálem,
představuje jedno z největších regionálních advokátních pracovišť východočeského kraje. Regionální
známost advokátní kanceláře byla potvrzena i tím,
že JUDr. Milan Jelínek je členem poradenského sboru právníků primátora města Hradec Králové. Advokátní kancelář poskytuje právní služby pro Statutární
město Hradec Králové, jakož i pro její příspěvkové
organizace.

REGIONÁLNÍ VÝZNAM:
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o. je kanceláří, která má své původní kořeny
ve východočeském kraji, konkrétně v Hradci Králové,
kde byla v r. 1990 založena. I z toho důvodu je emblém
advokátní kanceláře shodný se znakem Statutárního
města Hradec Králové. I po založení pražské pobočky,
která je dnes hlavním střediskem advokátní kanceláře,
si hradecká pobočka udržela po celou 25letou historii
advokátní kanceláře svůj velký regionální význam. Již
dlouhá léta je hradecké pracoviště advokátní kanceláře zároveň regionálním pracovištěm advokátní komory a JUDr. Milan Jelínek, partner advokátní kanceláře,
regionálním představitelem České advokátní komory.
Z hradeckého pracoviště se tak provádí organizování
činnosti advokátů královéhradeckého kraje a pardu-

Oba hradečtí partneři advokátní kanceláře, JUDr. Milan Jelínek a JUDr. Jan Malý, nyní společně organizují
projekt bezplatné právní služby pro občany královehradeckého a pardubického kraje. Do tohoto projektu
začlenily všechny advokáty uvedených regionů, kteří
se dle abecedního pořádku budou účastnit pravidelného poskytování bezplatné právní pomoci v zajištěných veřejných prostorech hradeckého infocentra
a pardubického magistrátu.
Advokátní kancelář, prostřednictvím JUDr. Jana Malého, se zároveň aktivně účastní samosprávy východočeských insolvenčních správců, kde jmenovaný zujímá pozici člena představenstva spolku.

NÁŠ TÝM:
JUDr. Jiří Hartmann, advokát
JUDr. Jiří Hartmann je absolventem Právnické fakulty
Univerzity Karlovy 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 zaměřuje
na obchodní právo, fúze a akvizice, finanční a bankovní právo, investiční právo a likvidace. JUDr. Jiří
Hartmann je zakládajícím členem sdružení advokátů
založeného v roce 1990, které v krátké době po svém
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vzniku zaujalo rozsahem poskytovaných 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 praxe. JUDr. Jiří Hartmann je dále členem Odvolací kárné komise České advokátní komory, Sekce pro
advokátní tarif České advokátní komory, prezidentem
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 Karlovy v Praze a svou profesní kariéru zahájil jako justiční čekatel u Krajského soudu v Hradci
Králové v listopadu r. 1974. V prosinci r. 1975 se stal
advokátním koncipientem a bez přerušení působí
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 ochranným 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 poradních orgánech, především
v komisi výchovy a je členem výboru regionálních
zástupců a regionálním představitelem České advokátní komory pro Východočeský region. Zároveň je
JUDr. Milan Jelínkem rozhodcem. Ovládá aktivně anglický jazyk, pasivně ruský jazyk.

JUDr. Pavel Fráňa, advokát
JUDr. Pavel Fráňa je absolventem Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a je jedním z partnerů Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. V této advokátní kanceláři působí již od roku
1996 a ve své praxi se zaměřuje na obchodní právo,
finanční právo, právo cenných papírů, mediální právo
a mezinárodní právo. V průběhu své praxe mimo jiné
poskytoval právní služby při akvizici a reorganizaci
dvou největších privátních televizí v České republice, zastupoval řadu významných klientů ve sporech
u soudů obecných, rozhodčích i u Mezinárodního
rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní 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 Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul
v roce 2000 a titul doktora práv v roce 2003. Od samého počátku své kariéry se věnuje advokacii, přičemž se
jeho praxe zaměřovala a zaměřuje především na oblast trestního práva a obchodnězávazkových vztahů.
V roce 2013 složil zkoušky pro insolvenčního správce
se zvláštním povolením. Zároveň je JUDr. Jan Malý
ohlášeným společníkem společnosti VPI CZ v.o.s. - Vše
Pro Insolvenci. Od roku 2013 se stal JUDr. Jan Malý
partnerem advokátní kanceláře.

Uvedené transakce:
1) OBLAST VEDENÍ SPORŮ
Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje vedení sporů, a to jak u obecných soudů, tak v rámci ADR
(alternativ dispute resolutions) zejména rozhodčího
řízení. Ve sporné agendě klienty úspěšně zastupuje
JUDr. Jiří Hartmann a JUDr. Pavel Fráňa, společníci
Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. (dále též jako „AK HJF“).
Druhý jmenovaný, JUDr. Pavel Fráňa je od roku 2012
rozhodcem zapsaným na listině rozhodců stálého
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky (dále
jako „Rozhodčí soud“), kde je aktivní nejen na poli
rozhodcovské činnosti, ale i v rámci jiných činností
Rozhodčího soudu, například se podílel na přípravě
jednotného rozhodčího řádu, který nyní platí jak pro
vnitrostátní, tak mezinárodní spory, a také na jeho poslední novelizaci.
Advokátní kancelář svým klientům nabízí komplexní
právní pomoc u sporné agendy, kdy se po převzetí
causy snaží objektivně vyhodnotit právní a skutkový
stav věci, se zjištěním a závěry klienta seznámí a současně mu navrhne další postup, o kterém s klientem
jedná a po jeho odsouhlasení mu poskytuje právní
služby při jeho realizaci.
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V poslední době byly výše uvedené právní služby poskytnuty mimo jiné i v těchto významných sporech:
Důležitou úlohu sehrála Advokátní kancelář při zastupování společnosti L88 Investments Prague 1, s.r.o.
v rámci insolvenčního řízení dlužníka HAGIBOR OFFICE BUILDING, a.s. vedené Městským soudem v Praze.
Spolupůsobením advokátní kanceláře se v tomto insolvenčním řízení podařilo prosadit rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkurzem, a nikoliv reorganizací, když vyhotovení samotného reorganizačního
plánu dlužníkem bylo vedeno nepoctivým záměrem
a v zásadě se jednalo o reálně nesplnitelný plán. Samotný dlužník navíc v té době ani neprovozoval žádný
závod, který by mohl být zdrojem příjmu pro věřitele.
Zastupování společnosti L88 Investments Prague 1,
s.r.o. pak pokračovalo za spolupráce s mezinárodní
advokátní kanceláří Squire Patton Boggs, v.o.s. při
zastupování výše uvedeného klienta v žalobě o vyloučení věci z majetkové podstaty. Předmětem sporu je
vlastnictví dřívější budovy Rádia Svobodná Evropa
a přilehlých pozemků v k.ú. Strašnice, které insolvenční správce zapsal do majetkové podstaty dlužníka
i přes to, že tyto byly v květnu 2014 převedeny společností HAGIBOR OFFICE BUILDING, a.s. na společnost
L88 Investments Prague 1, s.r.o. Předmětné nemovitosti mají celkovou hodnotu přes 1,5 miliardy Kč.
I za významného přispění advokátní kanceláře byly
zmíněné nemovitosti v řízení před soudem prvního
stupně z majetkové podstaty vyloučeny a potvrzeno
tak vlastnické právo k předmětným nemovitostem
společnosti L88 Investments Prague 1, s.r.o. V rámci
výše popsaného insolvenčního řízení zároveň působí
advokátní kancelář též jako odborný konzultant v řízení o neúčinnost právních úkonů, jejímž předmětem
je přesun majetku dlužníka v hodnotě přes 350 mil. Kč.
AK HJF dlouhodobě poskytuje služby v oblasti řešení
sporů ze smluv o dílo týkajících se zejména výstavby
nemovitostí a v posledních několika letech pak zejména smluvních vztahů řídících se Obchodními podmínkami FIDIC, které jsou v České republice využívány téměř výhradně k úpravě smluvních vztahů pří výstavbě
velkých dopravních staveb. AK HJF tak poskytuje právní služby Ředitelství silnic a dálnic ČR při modernizaci
dálnice D1 či při výstavbě jedné ze staveb realizované při výstavbě Silničního okruhu kolem Prahy, kde
jej také mj. zastupuje ve dvou sporech se zhotoviteli
v celkové částce téměř 1,5 miliardy Kč. Dále jej zastupuje ve sporu o náhradu škody způsobené velkým se-

suvem, k němuž došlo v roce 2013 na dálnici D8, proti
provozovateli lomu, když předmětem řízení je částka
téměř 800 milionů Kč. V posledním případě se jedná
o velmi obtížný spor, neboť bylo znalecky velmi složité určit příčiny sesuvu a následně po právní stránce
vyhodnotit možné odpovědnostní vztahy z toho vyplývající. Příprava žaloby (ta byla podávána společně
se SŽDC) a zastupování v tomto sporu byly svěřeny
AK HJF, neboť kancelář dlouhodobě poskytuje komplexní právní poradenství při realizaci dálnice D8 a má
na české poměry poměrně ojedinělé zkušenosti se
zastupováním ve sporech, které se týkají aplikace Obchodních podmínek FIDIC, které získala zejména při
poskytování právních služeb při realizaci tunelového
komplexu Blanka.
Jak je již výše uvedeno, AK HJF tak poskytovala právní
služby Hlavnímu městu Praze, kdy se podílela na analýze problematické a velice složité smluvní, ale hlavně
právní situace ohledně výstavby stavebního komplexu Blanka, kde participuje více subjektů, které jsou
různě smluvně provázány, a výstavba byla prováděna
po dlouhou dobu s četnými změnami, což bylo způsobeno i naprostou originalitou celého stavebního díla.
Celá věc byla nejen právně a stavebnětechnicky složitá, ale i politicky, kdy se stávala předmětem různých
politických diskusí, což komplikovalo volbu a realizaci
řešení směřujícího k co nejrychlejšímu dokončení celého stavebního komplexu.
Za přispění AK HJF byl stanoven další postup ve věci,
kdy byla postoupena arbitráž s generálním dodavatelem stavby, společností Metrostav a.s., kdy se podařilo
v poměrně krátké době postavit najisto, jaké povinnosti společnost Metrostav a.s. vůči Hlavnímu městu
Praha má, co ještě musí být vykonáno, z jakého titulu
a jaká má být za to zaplacena odměna. Díky tomuto
postupu se po zdlouhavých jednáních, hrozbách zakonzervování stavby a ohromného zvýšení nákladů,
podařilo stavbu znovu rozběhnout a v podstatě dokončit a otevřít tunel Blanka pro veřejnost.
Metrostav a.s. tehdy nárokoval na Hlavním městě
Praze částku ve výši 3 758 416 136,41 Kč. V průběhu
řízení Metrostav a.s. některé nároky omezil. Rozhodčí soud nakonec uložil hlavnímu městu, aby akciové
společnosti Metrostav zaplatilo cenu podle znaleckého posudku, která byla nižší než původně nárokovaná částka. Město nemuselo platit ani úroky z pro-
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dlení, protože spor byl vyvolán nejasnými právními
okolnostmi. Zároveň opakovaně (vždy ve vztahu ke
konkrétním činnostem, jenž bylo nezbytné definovat
ve vzájemných návrzích, které byly celkem tři) nařídil
v částečných rozhodčích nálezech společnosti Metrostav a.s., aby do konce dubna 2014 zahájila práce na
stavbě tunelu a dále v nich na základě dalších vzájemných návrhů pokračoval. Tato rozhodnutí významně
přispěla k tomu, že se tunelový komplex Blanka podařilo dne 19. září 2015 zprovoznit.
Poté AK HJF Hlavní město Prahu v letech 2014-2015
(spor byl ukončen vydáním rozhodčího nálezu dne
30. července 2015.) zastupovala v řízení vedeném proti společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., která
při realizaci tunelového komplexu Blanka vykonávala
funkci mandatáře a správce stavby. Ačkoli žalující společnost požadovala po rozšíření žaloby zaplacení částky 305 869 000 Kč, Rozhodčí soud této žalobě vyhověl
pouze do částky ve výši 169 000 000 Kč a žalobu na
zaplacení co do částky 136 869 000 Kč zamítnul. Jednalo se o mimořádně složitý spor, který provázely také
procesní obtíže, neboť zhruba v polovině řízení před
Rozhodčím soudem rozhodčí senát odstoupil od výkonu svých funkcí rozhodců a bylo nezbytné ve sporu
pokračovat se zcela novým rozhodčím senátem. Spor
se opět neobešel bez znaleckých zkoumání povahy
plnění poskytované stranou žalující, které nakonec
dalo částečně zapravdu obraně žalovaného, tj. Hlavnímu městu Praze.
Dalším sporem, v němž AK HJF zastupovala Hlavní
město Prahu, byl spor s dodavatelem technologické
části tunelového komplexu Blanka společností ČKD
PRAHA DIZ, a.s. Tento spor byl často mediálně diskutován, a to zejména z důvodu existence vadné kabeláže, která musela být v roce 2015 měněna, a hrozilo, že tunelový komplex Blanka nebude v září 2015
zprovozněn. Původní nárok požadovaný žalobou
podanou společností ČKD PRAHA DIZ, a.s. činil cca
779 000 000 Kč a byl v průběhu sporu rozšířen na
částku 1 676 621 817,76 Kč. Jednalo se opět o argumentačně velmi složitý spor, neboť podstata žalobou
uplatněného nároku spočívala v největší části v nároku na úhradu tzv. správních režií vzniklých v důsledku
prodloužení realizace celého díla. Tato otázka však
nebyla dosud před obecnými soudy závazně právně
řešena (tj. neexistuje k ní žádná judikatura vyšších
soudních autorit), a proto se opět jednalo o složitou
právní materii vyžadující odbornou erudici v oblasti

ekonomiky a stavebnictví. V těchto oblastech pak AK
HJF spolupracovala s odbornými subjekty, s nimiž
spolupracuje i u jiných kauz spojených s realizací staveb v kontextu smluvních podmínek FIDIC. Stanovisko naší kanceláře bylo od počátku takové, že nárok
je v celém rozsahu neoprávněný, neboť není řádně
doložen ani jeho důvod z hlediska smluvních mechanismů, ani jeho výše. Klient, Hlavní město Praha, tak
v kontextu tohoto právního stanoviska pak odmítl
takto vznesené nároky proplatit. Rozhodčí soud po
sedmi měsících vedení řízení dne 22. srpna 2016 rozhodl tak, že akceptoval obranu žalovaného v plném
rozsahu a žalobu zamítl a Hlavnímu městu Praze přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 16 870 630,70 Kč.
Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. pak v důsledku tohoto řízení uznala svůj úpadek a nyní je očekáváno prohlášení konkursu na její majetek.
Dále jsme zastupovali miliardáře Davida Berana ve
sporu s dalším miliardářem Janem Světlíkem ohledně
jejich vzájemného vypořádání ve vztahu k akciím VÍTKOVICE HOLDING a.s. V tomto sporu byla řešena složitá právní problematika spočívající v posouzení nároku
na vydání bezdůvodného obohacení ze strany Jana
Světlíka, který provedl zvýšení základního kapitálu ve
společnosti VÍTKOVICE HOLDING a.s., čímž reálně získal další podíl ve společnosti, aniž by obdržel jiné akcie, o které se vede mezi účastníky stále spor trvající již
10 let. Tento spor byl také velice bedlivě sledován sdělovacími prostředky, probíhal u Rozhodčího soudu
a náš klient byl ve sporu ze 100 % úspěšný, takže byl
vydán rozhodčí nález, kterým byla uložena povinnost
Janu Světlíkovi uhradit našemu klientovi, Davidu Beranovi, částku 1 690 000 000 Kč a dále náklady ve výši
31 273 150 Kč (následně Jan Světlík podal žalobu na
zrušení rozhodčího nálezu, kdy se její projednání a konečné rozhodnutí lze odhadovat na několik let, kdy
klienta Davida Berana v této věci také zastupujeme).
Dále za zmínku stojí spor o náhradu škody ve výši
9 275 094,92 Kč, který byl veden mezi žalovanou METALLURGICAL & STEEL SERVICE s.r.o. proti žalované
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
Žaloba o náhradu škody byla podána v roce 2014, přičemž dne 31. května 2016 bylo vydáno usnesení, kterým soud schvaluje smír v řízení o náhradu škody, a to
tak, že je žalovaná povinna uhradit žalující částku ve
výši 2 540 000 Kč.
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Za velmi úspěšnou se dá taktéž považovat kauza,
kdy náš klient Bohemians Praha 1905, a.s. požadoval
po žalovaném číslo 1 (Bohemians Praha o.s.) náhradu 1 026 112 Kč a po žalovaném číslo 2 (FK Bohemians
Praha, a. s.) náhradu 3 234 000 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, které vyplývalo z toho, že žalovaní
neoprávněně používali označení Bohemians. Uvedený spor navazuje na dlouholeté spory mezi uvedenými subjekty, které pomalu spějí ke konci a jejichž pozitivní výsledek napomáhá pokračování provozování
historického fotbalového klubu Bohemians. Pro úplnost je třeba uvést, že po vstupu původního provozovatele fotbalového klubu do konkursu AK HJF poskytovala a poskytuje komplexní právní služby osobám,
které existenci chtěli zachránit, což se také podařilo
a nadále klub provozují.
V uvedené věci byla dále po každém ze žalovaných
požadována částka 100 000 Kč jako zadostiučinění
z titulu, že neoprávněně užívali název Bohemians,
čímž vytvářeli zmatek v prostředí veřejnosti a fanoušci
i veřejnost si nebyli jistí identitou jednotlivých klubů.
V tomto sporu bylo dosaženo toho, že žalovaní podle
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze musí našemu klientovi zaplatit souhrnnou částku převyšující pět milionů korun a úplnou náhradu nákladů řízení. Vrchní
soud v Praze uznal naši argumentaci i vyčíslení výše
bezdůvodného obohacení, která byla stanovena prostřednictvím znaleckého posudku. I tento postup byl
předmětem sporu, jelikož soudní znalec byl nucen dojít k závěrům na základě srovnání licenčních poplatků,
které by žalovaní normálně museli zaplatit při získání
licence k užívání názvu Bohemians Praha pro fotbalová družstva, jakož i jakékoliv používání označení
Bohemians v souvislosti se sportovní činností. Vrchní
soud v Praze srovnávací metodu potvrdil za oprávněný způsob výpočtu bezdůvodného obohacení a dal
tak žalobci za pravdu, že se žalovaní na základě svého
protiprávního jednání nemůžou dožadovat ochrany.
Vrchní soud v Praze také potvrdil, že Bohemians 1905
je řádným členem Fotbalové asociace České republiky
(FAČR) a ta jej za svého řádného člena také považuje.
Toto rozhodnutí nebylo žádným veřejnoprávním orgánem nikdy zpochybněno, proto k němu musí být
přistupováno jako k faktu, který je pro všechny závazný. Kromě výše uvedeného bylo též Vrchním soudem v Praze potvrzeno, že Bohemians 1905 je vlastníkem a oprávněným uživatelem ochranné známky
Bohemians.

V minulém roce dále došlo k ukončení sporu, který trval déle než 10 let. Předmětem sporu byl nárok
našeho klienta GES INDUSTRY EUROPE LIMITED vůči
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. na zaplacení doplatku
(minoritnímu akcionáři) ceny za akcie, které žalovaná
získala na základě nabídky převzetí. V řízení bylo posuzováno, zda nastaly podmínky pro výplatu doplatku, které v nabídce byly formulovány způsobem, který
umožňoval různý výklad a také umožňoval, aby strany
spojené s přebíranou společností svými úkony ovlivnily splnění či nesplnění podmínek. Také výše plnění
byla předmětem sporu. Naše argumentace byla soudem nakonec přijata a klientovi byl přiznán doplatek
ve výši 50 467 884 Kč spolu s úroky, které s ohledem
na dobu vzniku sporu činí nemalou část nároku. Kromě toho byly přiznány i náklady řízení, o jejichž výši
se ještě vede spor, nicméně zbývající část nároku byla
již rozhodnuta pravomocně a ze strany žalovaného
i uhrazena.
AK HJF také zastupuje společnost SK Slavia Praha fotbal a.s. v řízení o zrušení rozhodčího nálezu proti
již zesnulému Zbyňku Kusému, na jehož základě má
Slavia Praha fotbal a.s. zaplatit Zbyňku Kusému částku přesahující 16 milionů Kč, na něž měl mít nárok na
základě zprostředkovatelské smlouvy. Nárok Zbyňka
Kusého je však sporný, neboť zprostředkovatelská
smlouva nebyla uzavřena platně a k tomu oprávněnou osobou. Jedná se opět o argumentačně složitý
případ, neboť judikatura není při řešení souvisejících
otázek jednotná, zejména pokud jde o konstataci absolutní neplatnosti rozhodčí doložky. V této souvislosti také AK HJF zastupuje tuto společnost v exekučním
řízení, kde se podařilo tuto přerušit do rozhodnutí
o žalobě na zrušení rozhodčího nálezu. AK HJF v této
souvislosti poskytuje právní služby v pořadí již třetímu
vlastníku uvedené společnosti, což svědčí o její odborné erudici a kreditu.

2) OBLAST RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je také subjektem, který se již od svého
vzniku zabývá úpadkovým právem. V jejím středu působilo a působí řada dřívějších správců konkurzních
podstat, zároveň jeden z partnerů AK HJF, JUDr. Jan
Malý, je insolvenčním správcem se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti u finančních institucí a větších podniků,
tj. podniků s vyšším počtem zaměstnanců a vyšším
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čistým obratem. Jako insolvenční správce se zvláštním povolením působí JUDr. Jan Malý v rámci společnosti VPI CZ, v.o.s.

Účast v insolvenčním řízení dlužníka HAGIBOR
OFFICE BUILDING, a.s. IČ: 27178897, se sídlem:
Na Poříčí 1047/26, Praha

Aktuálně je JUDr. Jan Malý, ať již jako fyzická osoba,
či prostřednictvím zmíněné veřejné obchodní společnosti, insolvenčním správcem ve více jak 270 insolvenčních řízeních. Součástí činnosti insolvenčního
správce je vedle dalších činností, jakými jsou zpeněžování majetkových podstat, či vedení incidenčních
sporů, i samotné vedení závodů dlužníka. V rámci
výkonu insolvenčního správce dochází ke každoročnímu zpeněžování majetku v majetkových podstatách
v rozsahu desítek milionů Kč.

Další významnou úlohu sehrála Advokátní kancelář
při zastupování spol. L88 Investments Prague 1, s.r.o.
v rámci insolvenčního řízení dlužníka HAGIBOR OFFICE BUILDING, a.s. vedené Městským soudem v Praze.
Spolupůsobením advokátní kanceláře se v tomto insolvenčním řízení podařilo prosadit rozhodnutí o způsobu řešení úpadku konkurzem, a nikoliv reorganizací, když vyhotovení samotného reorganizačního plánu
dlužníkem bylo vedeno nepoctivým záměrem a v zásadě se jednalo o reálně nesplnitelný plán. Samotný
dlužník navíc v té době ani neprovozoval žádný závod,
který by mohl být zdrojem příjmu pro věřitele. Zastupování společnosti L88 Investments Prague 1, s.r.o.
pak pokračovalo za spolupráce s mezinárodní advokátní kanceláří Squire patton boggs, v.o.s. při zastupování výše uvedeného klienta v žalobě o vyloučení věci
z majetkové podstaty. Předmětem sporu je vlastnictví
dřívější budovy Rádia Svobodná Evropa a přilehlých
pozemků v k.ú. Strašnice, které insolvenční správce
sepsal do majetkové podstaty dlužníka, ačkoli tyto
byly dlužníkem v květnu 2014 převedeny na společnost L88 Investments Prague, s.r.o. Hodnota předmětných nemovitostí dosahuje přes 1,5 miliardy Kč.
I za významného přispění advokátní kanceláře byly
zmíněné nemovitosti z majetkové podstaty v řízení
před soudem prvního stupně vyloučeny, a potvrzeno
tak vlastnické právo k předmětným nemovitostem
společnosti L88 Investments Prague 1, s.r.o. V rámci
komentovaného insolvenčního řízení zároveň působí
advokátní kancelář též jako odborný konzultant v řízení o neúčinnost právních úkonů, jejímž předmětem
je přesun majetku dlužníka v hodnotě přes 350 mil. Kč.

Nezanedbatelnou součástí činnosti advokátní kanceláře v rámci úpadkového práva jsou četné rozhovory
s insolvenčním správcem JUDr. Janem Malým v médiích, přičemž drtivá většina takových rozhovorů se
týkala především činností věřitelů, dlužníků i samotných insolvenčních správců v rámci insolvenčních
řízení realizovaných formou oddlužení. Zároveň jmenovaný za spolupráce s Českou advokátní komorou
přednáší o insolvenčním právu advokátním kolegům.
Níže uvádíme některé z významných kauz, v nichž AK
HJF poskytovala právní služby v oblasti insolvence
a restrukturalizace.
Účast v insolvenčním řízení dlužníka Ross holding a.s., IČ: 25259741, se sídlem: Fráni Šrámka
1139/2, Hradec Králové
Zkušenosti s insolvenčním řízením pak advokáti advokátní kanceláře využívají jako zástupci účastníků
insolvenčních řízení, ale také jako zástupci samotných
insolvenčních správců. Advokátní kancelář např. působí jako zástupce insolvenčního správce ve velice
rozsáhlém insolvenčním řízení dlužníka Ross holding,
a.s. Tato společnost je společností holdingovou, a tak
působí advokátní kancelář jako zástupce insolvenčního správce i v insolvenčních řízení spojených koncernových podniků. Výše uvedená insolvenční řízení jsou
významná z hlediska objemu zpeněžovaného majetku, ale též a v tomto ohledu je úloha advokátní kanceláře významná, v rozsahu podaných žalob týkající
se neúčinnosti právních úkonů dlužníka (40 podaných
žalob), jakož i v rozsahu pohledávek vymáhaných po
celém světě (Belize, Kazachstán, Maledivy).

Účast v insolvenčním řízení dlužníka Job Air
Technic a.s. IČ: 27768872
Advokátní kancelář byla vyhledána jako odborný
konzultant i Českou exportní bankou a.s., pro kterou
působila především jako odborný poradce v rámci
jednoho z největších insolvenčních řízení poslední
doby, a to insolvenční řízení dlužníka Job Air Technic
a.s., které je vedeno před Krajským soudem v Ostravě.
Konzultace byly poskytovány v souvislosti aplikací
procesních ustanovení insolvenčního zákona jako
i v souvislosti s procesem tvorby samotného reorganizačního plánu v rámci insolvenčního řízení.
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Zastupování holdingu AXA
Advokátní kancelář díky svým zkušenostem v oblasti
insolvenčního práva působí jako výlučný poradce pro
úpadkové právo pro holdingové spol. AXA vedené
společností AXA životní pojišťovna, a.s. Pro výše uvedené holdingové společnosti advokátní kancelář prostřednictvím insolvenčního řízení řeší komplexně ztrátové pohledávky. Služby spočívají především ve snaze
o maximální vymožení pohledávek, ale též v právních
radách spojených s daňovou optimalizací ztrátových
pohledávek. K výše uvedenému nutno dodat, že
společnost VPI CZ v.o.s. je ve vybraných insolvencích
holdingových společností AXA volena insolvenčním
správcem.
Zastupování likvidátora WPB Capital, spořitelní
družstvo, v likvidaci
Za zcela zásadní činnost advokátní kanceláře je možno považovat poskytování komplexních právních
služeb JUDr. Jiřímu Švihlovi, jmenovanému Českou
národní bankou likvidátorem družstevní záložny WPB
Capital, spořitelní družstvo, IČ: 25780450, se sídlem:
Kamenná 835/13, Brno. Součástí komplexních právních služeb je i zastupování jmenovaného likvidátora jako věřitele v insolvenčních řízeních úvěrových
dlužníků družstevní záložny. V těchto insolvenčních
řízeních aktivně advokátní kancelář vystupuje i jako
zástupce člena věřitelských výborů. Příkladem budiž
úpadková řízení společností vyrábějících karlovarský
porcelán. Významnou zásluhou advokátní kanceláře
je pak skutečnost, že se po vstupu výše uvedeného
spořitelního družstva do likvidace podařilo prostřednictvím návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, jakož
i návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu, zabránit okamžitému odlivu majetku likvidované
družstevní záložny spočívajícího v úvěrových pohledávkách, a to v rozsahu 2,8 miliardy Kč. Komentovaná
snaha o odliv tohoto majetku, k jehož zabránění advokátní kancelář přispěla, je dnes předmětem šetření
Policie ČR.
Řízení u obecných soudů a Rozhodčího soudu ohledně úvěrového portfolia stále pokračují. Avšak v případě žaloby na stanovení obvyklé ceny úvěrového portfolia podané společností, na níž mělo údajně portfolio
přejít, která měla být dalším krokem k vyvedení úvěrového portfolia z WPB Capital, spořitelní družstvo, se
podařilo dosáhnout toho, že předsednictvo Rozhodčí-

ho soudu uznalo námitky AK HJF ohledně neplatného
stanovení osoby rozhodce v rozhodčí doložce a předznamenalo, že celá věc je nearbitrovatelná. Tato skutečnost má pak mimořádný význam pro řízení na zrušení rozhodčího nálezu, který ještě před prohlášením
likvidace konstatoval, že úvěrové portfolio mělo přejít
na výše popsanou společnost a kvůli němuž WPB Capital, spořitelní družstvo skončilo v likvidaci.

3) TRESTNÍ ŘÍZENÍ
AK HJF se také od dob svého založení věnuje trestním
obhajobám, v případě pražského pracoviště pak výhradně obhajobám zvoleným, a to zejména kriminalitě hospodářské (kriminalita bílých límečků) a daňové kriminalitě. Garantem trestního práva je v AK HJF
jeden ze zakládajících členů AK HJF JUDr. Milan Jelínek, partner kanceláře. AK HJF tak zajišťovala obhajobu jednoho z údajných organizátorů karuselového
obchodu s autodíly, když tento obchod probíhal nejméně ve čtyřech evropských zemích a škoda je zatím
stanovena na částku cca 150 milionů Kč. Vzhledem
k tomu, jak se postupně trestná činnost rozkrývá, lze
předpokládat, že škoda i počet obviněných (nyní 12)
bude ještě rozšířen.
Dále AK HJF obhajovala jednoho z obviněných v kauze veřejných zakázek na Ministerstvu obrany, v níž
figurovalo v jednu chvíli 52 obžalovaných osob pro
10 skutků. AK HJF zastupovala druhého muže organizované skupiny, a to po dobu 4 let. V současné době je
připravováno dovolání proti rozsudku Vrchního soudu
v Praze, který však původní nepodmíněný trest uložený klientovi změnil na trest podmíněný a výrazně mu
snížil také peněžní trest. Trestní spis čítal téměř 10 tisíc stran, když se jednalo o odborně i psychicky velmi
náročnou kauzu. Samotné trestní řízení trvalo více
jak 9 let a klienta velmi traumatizovala, neboť se jednalo o kauzu mediální, která klienta výrazně poškodila v jeho profesním i osobním životě. Hlavní líčení
probíhala za účasti vždy nejméně 15 obhájců (trestní
věc byla pro účely řízení před soudem prvního stupně rozdělena do několika tematických částí dle osob
obviněných a skutků) a byla důkazně velmi složitá. Ve
věci bylo zajištěno nespočet záznamů telekomunikačního provozu, provedeno mnoho domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a bylo nezbytné se se
všemi důkazy detailně seznámit. Bylo také nezbytné
se orientovat v procesních předpisech, neboť mnohé z operativních úkonů byly dle AK HJF provedeny
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v rozporu se zákonem a také samotné vedení řízení
před soudem vykazovalo mnohé nedostatky, kdy nebyla respektována práva obžalovaných. Vrchní soud
v Praze pak přisvědčil obhajobě klienta, že jeho řízení je vedeno nepřiměřeně dlouho a že musí být tato
skutečnost mj. zohledněna při stanovení druhu a výše
trestu. Stejně tak přisvědčil obhajobě ohledně procesních nedostatků při vedení celého řízení.
Advokátní kancelář vedle dalších věcí úspěšně obhajovala Ing. Josefa Malíře, bývalého náměstka primátora Statutárního města Hradce Králové pro investiční činnost. Na jmenovaného byly podány dvě
obžaloby pro údajné spáchání trestného činu zneužití
pravomoci úřední osoby dle § 239 trestního zákona,
a trestného činu porušení povinnosti při správě cizího
majetku dle § 220 trestního zákona. Dle jedné obžaloby měl údajně obžalovaný svou účastí při realizaci
investiční akce parkovacího domu způsobit škodu
přesahující 23 mil. Kč. V druhém případě při realizaci
rekonstrukce zimního stadionu měl způsobit škodu
přesahující 25 mil. Kč. V letech 2015 a 2016 se jednalo
o jedno z nejrozsáhlejších trestných řízení týkající se
údajné trestné činnosti zástupců místní samosprávy.
Jmenovaný Ing. Josef Malíř byl obou obžalob i díky
obhajobě naší advokátní kanceláře pravomocně
zproštěn. V obou kauzách všechny dotčené soudy,
a to jak Okresní soud v Hradci Králové, Krajský soud
v Hradci Králové i Vrchní soud v Praze uzavřeli, že žalované skutky nejsou trestným činem, a že obžalovaný
neporušil žádné ze svých povinností, coby reprezentanta Statutárního města Hradec Králové. Předmětná
řízení byla objektem velké pozornosti široké veřejnosti
v Královéhradeckém kraji, stejně tak jako předmětem
pozornosti řady činitelů v orgánech územních samospráv po celé ČR. Komentovaná trestní řízení totiž
představovala jedny z prvních velkých trestních stíhání, ve kterém se stanovovaly trestně právní mantinely
výkonu územní samosprávy.

4) DAŇOVÉ PRÁVO
Agenda daňového práva má v Advokátní kanceláři
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. dlouhodobě
své pevné místo. Advokátní kancelář se v této oblasti
soustředí zejména na zastupování klientů ve sporech
se správci daně, ať už ve fázi daňového řízení, nebo při
soudním přezkumu rozhodnutí ve věcech daňových.
Advokátní kancelář zastupuje jak velké obchodní kor-

porace, tak i jednotlivce, kteří se z jakýchkoli důvodů
dostanou do sporu s finančním úřadem.
Za dlouhou dobu, po kterou se této agendě věnujeme, jsou za námi vidět konkrétní výsledky. Z hlediska
celospolečenských dopadů nejsledovanějším případem z poslední doby je úspěšné vyřešení sporů ohledně uplatňování tzv. základní slevy na dani u výdělečně
činných starobních důchodců. V této věci jsme zastupovali paní Marii Adámkovou, která se cítila být diskriminována zákonnou úpravou, která jí znemožňovala
uplatnit slevu na dani proto, že současně pobírala
starobní důchod. Paní Adámková vykonávala totožnou práci jako její mladší kolegové, jimž předávala své
zkušenosti, reálně však pobírala nižší mzdu než oni.
Na vině byl právě daňový zákon, který ji ve srovnání
s jinými znevýhodňoval.
Případ paní Adámkové zastoupené AK HJF doputoval
až k Ústavnímu soudu, který nejprve konstatoval rozpor zákonné úpravy s ústavním pořádkem. Na základě nálezu vydaného v řízení o ústavní stížnosti paní
Adámkové pak finanční správa rozhodla revidovat
svou praxi a základní slevu na dani zpětně přiznala
celé skupině pracujících důchodců.
Zastupování fyzických osob dotčených nezákonným
postupem státních orgánů se zabýváme i nadále.
V řízení před správními i civilními soudy zastupujeme
pana Karla Hrnčiříka, kterému byla v devadesátých
letech minulého století nezákonně doměřena daň
v řádu stamilionů korun, v důsledku čehož byl pan
Hrnčiřík donucen rozprodat svůj rozsáhlý a již v té
době mimořádně hodnotný nemovitý majetek. Následně však vyšlo najevo (byť až po zásahu Ústavního
soudu, který v řízení o ústavní stížnosti zrušil předcházející rozhodnutí obecných soudů), že daň byla
doměřena nezákonně a rozprodej majetku byl tedy
neopodstatněný. Vzhledem k tomu, že tento důsledek
je nevratný, usilujeme alespoň o to, aby klient obdržel
řádnou kompenzaci v podobě správně stanoveného
úroku z přeplatku zaviněného správcem daně. S ohledem na nejednoznačné znění příslušných ustanovení daňového řádu bude ve věci rozhodovat Nejvyšší
správní soud. Očekáváme zásadní rozhodnutí, které
by mělo jasně stanovit, jakou odpovědnost nese právní stát za dopady svých rozhodnutí ve sféře daňových
poplatníků, ukáže-li se, že správní orgán postupoval
nezákonně.
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Významnou součástí současné agendy HJF jsou případy podnikatelů, plátců DPH, kterým správce daně
zadržuje nadměrný odpočet s odůvodněním, že jeho
výplatě musí předcházet komplexní prověření, zda byl
uplatněn oprávněně. Tato praxe orgánů finanční správy nedopadá jen na daňové podvodníky či jedince,
kteří těmto podvodníkům vědomě pomáhají, nýbrž
se velice snadno obrátí i proti běžným podnikatelům. Důsledky jsou mnohdy zničující, neboť zadržení
nadměrného odpočtu za více po sobě jdoucích zdaňovacích období (tato situace zcela běžně nastává
u podnikatelů orientovaných na export) je pro plátce
ekonomicky likvidační.
Advokátní kancelář zastupuje etablovaného obchodníka se zemědělskými komoditami, kterému správce
daně zadržel odpočet daně za tři po sobě jdoucí zdaňovací období s odůvodněním, že je třeba prověřit
oprávněnost odpočtu uplatněného z obchodování
s jednou ze zemědělských komodit. Navzdory tomu,
že správce daně existenci zbývající části nadměrného
odpočtu (vzniklého obchodováním s jinými komoditami) nepopírá, odmítá je do ukončení kontrolních
postupů vyplatit z procesních důvodů, čímž dále
prohlubuje finanční dopady na daňový subjekt. Advokátní kancelář usiluje o to, aby správce daně soustředil svou činnost na řádnou kontrolu oprávněnosti
sporné části nadměrného odpočtu a nespornou část
nadměrného odpočtu urychleně vyplatil. V současné době již probíhá soudní řízení, v němž bude jako
jedna z klíčových otázek řešena otázka souladu vnitrostátního procesního práva s právem Evropské unie
upravujícím společný systém DPH. V brzké době očekáváme vydání precedentního rozhodnutí, jež může
na dlouhou dobu dopředu ovlivnit přístup finanční
správy k vracení nadměrného odpočtu.
Pokračují déletrvající spory se správci daně ohledně
podmínek, za kterých je správce daně oprávněn vydat
zajišťovací příkaz, jímž může uložit daňovému subjektu okamžitě složit požadovanou částku k zajištění
daně, která dosud ještě nebyla stanovena. I toto opatření má potenciál okamžitě a bez posouzení otázky,
zda daňová povinnost, která má být zajištěna, vůbec
existuje, ukončit podnikatelskou činnost daňového
subjektu.
AK HJF zastupuje společnost, jejíž podnikatelskou
činnost fakticky ukončil správce daně vydáním zajišťovacího příkazu na částku v řádech sta milionů korun.

Ve dvou případech se nám již podařilo dosáhnout
zrušení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství
o odvolání proti zajišťovacímu příkazu krajským soudem. V brzké době očekáváme rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu o kasační stížnosti, v níž je nastolena
zásadní otázka, do jaké míry je správce daně již při vydání rozhodnutí o zajištění daně mít k dispozici pevné
indicie svědčící o tom, že daňovému subjektu skutečně bude stanovena daň a že se tedy nejedná o pouhé
domněnky správce daně.
Do fáze řízení před krajským soudem rovněž dospěl
dlouhodobě sledovaný případ způsobu určení místa
plnění při tzv. řetězových obchodech. AK HJF zastupuje distributora pohonných hmot, jemuž správce
daně odmítl uznat odpočet daně z nakoupených PHM
s odůvodněním, že bylo špatně určeno místo plnění,
a to navzdory tomu, že dodavatel daňového subjektu
daň na výstupu řádně přiznal a odvedl.
Ze sporů, jejichž předmětem je otázka interpretace
daňověprávních předpisů, pokládáme za podstatné
řízení, v němž je zkoumána otázka, zda dani z přidané
hodnoty podléhá dodání krevní plasmy určené pro
výrobu léčiv. Praxe v jednotlivých členských státech je
odlišná, což vede k deformaci trhu. V současné době
sice probíhá řízení o předběžné otázce před SDEU,
nicméně do jeho skončení je třeba nalézt řešení,
které zachová požadavky společného systému DPH.
Advokátní kancelář poskytuje expertní právní služby
jiné advokátní kanceláři, která zastupuje výrazného
producenta frakcionované krevní plasmy, kdy cílem je
ochránit postavení klienta na trhu tím, že bude nastoleno prostředí, které nebude klienta (registrovaného
k dani v ČR) znevýhodňovat na jednotném vnitřním
trhu.

ODBORNÉ ZÁZEMÍ
Garantem daňověprávní agendy v HJF je advokát
JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. Vedle advokátní praxe
je činný i akademicky. Oblastí jeho profesního zájmu
jsou zejména ústavní základy správy daní. Dlouhou
dobu působí také jako externí spolupracovník Katedry
ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikuje a pravidelně vystupuje na odborných konferencích. Je zakládajícím
členem Unie daňových poplatníků a členem jejího
vedení. V roce 2013 byl oceněn v soutěži Právník roku
v kategorii Talent roku za práci Není daně bez zákona.
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V květnu letošního roku byl JUDr. Ondřej Moravec
hlavním organizátorem konference Právní odpovědnost daňových poradců a advokátů ve věcech daňových, kterou společně uspořádala Právnická fakulta
MU v Brně a Unie daňových poplatníků. Vystoupil rovněž na Letní škole lidských práv, kterou organizovala
PrF MU v Brně a Pro Bono Aliance.

Advokátní kancelář Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 225 000 400
e-mail: recepcepha@hjf.cz
www.hjf.cz
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Havel, Holásek & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář
Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně,
Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 180 právníků,
100 advokátů a více než 500 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury
Cash Collectors, největší česko-slovenskou nezávislou
právnickou firmou ve střední Evropě. Poskytujeme
komplexní právní služby nejvyšší úrovně ve všech oblastech právní specializace a pro klienty podnikající
ve všech podnikatelských oborech v České republice
a na Slovensku.

lii. Naši klienti mají díky tomu přístup k mezinárodním
i lokálním znalostem a odbornosti prostřednictvím
více než 30 tisíc právníků v přibližně 160 zemích světa.

NAŠI KLIENTI

OCENĚNÍ NAŠÍ KANCELÁŘE

Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní
společnosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy,
včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune
500 a téměř 50 společností zařazených do žebříčku
největších českých firem Czech Top 100. Kancelář má
v současné době více než 1 000 klientů.

Jsme nejúspěšnější a nejkomplexnější kanceláří
v České republice i na Slovensku dle celkového součtu
všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků
soutěže Právnická firma roku. Kancelář získala již podruhé v řadě ocenění Právnická firma roku za nejlepší
klientské služby (2015–2016) a je držitelem ceny Právnická firma roku pro domácí kancelář (2015).

MEZINÁRODNÍ DOSAH
Máme nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Poskytujeme právní poradenství ve 12 světových
jazycích ve více než 60 zemích světa. Až 70 % našich
případů obsahuje mezinárodní prvek. Kancelář úzce
spolupracuje s předními mezinárodními právnickými
firmami v Evropě, Asii, Severní Americe, Africe i Austrá-

NADSTANDARDNÍ JAZYKOVÉ VYBAVENÍ
Právní služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském, italském, španělském, portugalském, ruském, polském, maďarském
a ukrajinském jazyce.

Nejlepší právnickou firmou v České republice byla
kancelář opakovaně vyhlášena mezinárodní ratingovou agenturou Who’s Who Legal Awards, a to celkem
šestkrát za posledních sedm let. Kancelář Havel, Holásek & Partners obdržela také globální klientské prvenství. Díky prestižnímu ocenění Client Choice Awards
vyhlašovaném agenturou International Law Office je
klienty nejlépe hodnocenou firmou v České republice.
Pro oblast fúzí a akvizic je Havel, Holásek & Partners
nejlepší právnickou firmou v České republice i na
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Slovensku díky globálnímu ocenění Corporate INTL
(2016). V České republice drží prvenství od roku 2009
v počtu realizovaných transakcí dle mezinárodních
agentur Mergermarket a EMIS DealWatch. Na Slovensku získala za fúze a akvizice ocenění Právnická firma
roka (2015) a pětkrát za sebou prestižní globální cenu
M & A Today Awards (2013–2017).

NAŠE VIZE
Naší vizí je být vedoucí česko-slovenskou právnickou
firmou trvale poskytující služby odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese.
Naším cílem je v souladu s tímto přístupem k poskytování právních služeb dále posilovat nadstandardní
vztahy s klienty a obchodními 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
Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním přístupem a kvalitním týmem právníků, pro kterou jsou nadstandardní péče o klienta a mimořádná
časová flexibilita nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí. Usilujeme o poskytování služeb
s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování
dlouhodobých vztahů s klienty. Kancelář je klienty
vyhledávána pro schopnost poskytovat komplexní
právní služby, strategické uvažování, vysokou úroveň
pracovního nasazení, schopnost úspěšného uzavření
transakcí a prosazování zájmů klienta v podnikatelské
praxi.

PressMedia / Grafobal Group: právní poradenství společnosti PressMedia při nákupu 70% podílu ve společnosti Valmont, která pod značkou Tabák Valmont provozuje v České republice síť s více než 100 exkluzivními
maloobchodními prodejnami tisku, tabákového zboží
a značkového alkoholu
Sekyra Group: právní poradenství při strukturovaném
financování skupiny Sekyra Group v rámci několika
rozsáhlých nemovitostních projektů v Praze
AB Facility / Penta Investments: právní poradenství
při prodeji významné společnosti zabývající se technickou správou budov a vybraných technologií – AB
Facility, spadající do portfolia investiční skupiny Penta
Investments
Plzeň: právní poradenství statutárnímu městu Plzeň
při nákupu 98,3 % akcií společnosti Vodárna Plzeň
od společnosti Veolia Česká republika; Vodárna Plzeň
patří mezi deset největších provozovatelů vodovodů
a kanalizací v České republice
HP TRONIC / DATART: komplexní právní poradenství
skupině HP TRONIC při akvizici majoritního podílu
společnosti DATART od zbývajících akcionářů

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VYBRANÉ TRANSAKCE
IKEA Centres / Pradera: lokální poradenství společnosti IKEA Centres při prodeji vybraných nákupních
parků v Evropě realitnímu fondu Pradera European
Retail Parks SCSp
Železiarne Podbrezová / Žďas: právní poradenství slovenské společnosti Železiarne Podbrezová při prodeji
100 % akcií strojírenské a metalurgické společnosti
Žďas a jejích dceřiných společností TS Plzeň a ZDAS
SGS GmbH čínské společnosti CEFC

Havel, Holásek & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář
Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 255 000 111
e-mail: office@havelholasek.cz
www.havelholasek.cz
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HOLEC, ZUSKA & Partneři				
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři existuje od roku 1990 a patří mezi renomované kanceláře
zaměřené zejména na komplexní právní a poradenské služby pro soukromý i veřejný sektor v oblastech
obchodního práva, nemovitosti, sporů, duševního
vlastnictví, práva informačních technologií, veřejných
zakázek, hospodářské soutěže a pracovního práva
a dalších. Kanceláře poskytuje komplexní právní služby celé řadě nadnárodních společností a jejich místním dceřiným společnostem, stejně jako tuzemským
společnostem a organizacím a institucím veřejného
sektoru. Kancelář je členem mezinárodní sítě právních kanceláří AllyLaw zaměřených na komplexní
poradenství v obchodním právu s více než 61 členy ve
41 zemích. Mimoto kancelář velmi úzce spolupracuje
s významnými mezinárodními auditorskými a daňově-poradenskými společnostmi v rámci fůzí, akvizic,
restrukturalizací, služeb projektového poradenství
a řízení, veřejných zakázek, projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zpracování analýz, metodik a legislativních prací.
JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska jsou zkušenými
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. Vedoucími jednotlivých
odborných týmů jsou Mgr. Iva Valová, JUDr. Michaela
Hájková, LL.M., JUDr. Oldřich Trojan, Mgr. Karel Masopust a Mgr. Matěj Kliman.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Právní poradenství v oblasti „public procurement“
je tradiční součástí našich služeb jak pro veřejný, tak
i soukromý sektor. Zahrnuje jednak právně-poradenskou podporu zadavatelů veřejných zakázek k úspěšnému zvládnutí nástrah zadávacích řízení, jednak
podporu dodavatelů (uchazečů) při podávání nabídek a účasti v zadávacím řízení. Zvláštní specializací
kanceláře je poradenství při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU či jiných
forem podpory.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje komplexní služby a právní poradenství při strukturování, přípravě a projednávání obsahu, pozdější
realizaci i ukončování obchodních smluv všeho typu
pro podnikatelskou činnost na území České republiky
a zajišťuje veškeré s tím související záležitosti. Služeb
advokátní kanceláře na tomto poli průběžně využívá
celá řada velkých nadnárodních seskupení, zahraničních firem, ale i ryze českých společností. Kancelář
podporuje a poskytuje služby jak zahraničním podnikům působícím v ČR, tak i domácím společnostem
vstupujícím na globální trhy při respektování mezinárodních pravidel i úmluv a bilaterálních 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
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České republiky prostřednictvím obchodních společností zde zakládaných či nabývaných.

FÚZE & AKVIZICE
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje komplexní právní služby v oblasti přeměn společností zejména formou sloučení, splynutí, převzetí
jmění hlavním společníkem resp. akcionářem, rozdělení společností, squeeze-out apod. Tyto služby jsou
klientům nabízeny formou „na klíč“. V takovém případě kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři na základě udělených plných mocí zpracuje veškerou právní dokumentaci, koordinuje své výstupy s auditory, daňovými
poradci, znalci a dalšími externími spolupracovníky
klienta, připraví veškeré podklady k rozhodnutí příslušných orgánů společností, zajistí veškerá nezbytná
zveřejnění a oznámení informací a zajistí též zápis provedené přeměny do obchodního rejstříku. V případě
požadavku klienta na současné zajištění všech dalších
služeb obvykle souvisejících s přeměnou společností
(audit, účetní, finanční či daňové poradenství, oceňování podniku apod.) se nabízí efektivní využití tzv. multidisciplinárních služeb v úzké spolupráci s poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu
a daňového, transakčního a podnikového poradenství. U globálních transakcí přesahující rozměr České
republiky se vedle toho nabízí využití spolupráce se
zahraničními advokátními kancelářemi, především
pak s kancelářemi spolupracujícími s tzv. "Big Four".

NEMOVITOSTI
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi
v českém prostředí. Poradenská činnost se dotýká
veškerých aspektů transakcí souvisejících s nemovitostmi, včetně zakládání speciálních právnických
subjektů za účelem nabytí vlastnictví, strukturování
projektu, sestavení, projednání a realizace kupních
smluv, smluv pro realizaci výstavby, asistence při získání potřebných souhlasů pro územní a stavební řízení, financování projektů, nájmu a marketingu.

SPORY, ARBITRÁŽ
Kancelář poskytuje služby tuzemským a zahraničním
společnostem v řízení před soudy v obchodních a občanských sporech, v řízení před rozhodčími soudy
(arbitráž), v administrativních řízeních před správními

orgány a při přezkumu rozhodnutí správních orgánů
řádnými soudy. Kancelář zastupuje řadu významných
společností v žalobách před soudy o přezkoumání
správních (administrativních) rozhodnutí v daňových
věcech; JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska 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 zahrnují dřívější soudcovskou činnost,
které se řadu let věnoval před vstupem do advokacie.

PRACOVNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje široké spektrum služeb při strukturování, přípravě
textu, projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování pracovních smluv. Služeb advokátní kanceláře
HOLEC, ZUSKA & Partneři 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,
zejména také s ohledem na připojení k EU. Kancelář
se zaměřuje i na problematiku agenturního zaměstnávání. V neposlední řadě se kancelář specializuje na
řešení otázek souvisejících s odpovědností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
pracovních úrazů a nemocí z povolání apod.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři se v oblasti práv průmyslových a práva duševního vlastnictví
zaměřuje mimo jiné na ochranné známky, vynálezy,
průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranu zeměpisných označení
a označení původu, rešerše v rejstřících průmyslových
práv, správu portfolií průmyslových práv, software
a jeho právní ochranu, autorské právo, doménová
jména, know-how a ochranu obchodního tajemství,
léčiva a zdravotnické prostředky. Zvláštní pozornost
věnuje kancelář poradenství při nakládání s duševním vlastnictvím v rámci projektů v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací. Kancelář se významně podílela na
zpracováním metodik v oblasti ochrany duševního
vlastnictví a licencí. Kancelář poskytuje komplexní poradenství ve výše uvedených oblastech, ať již se jedná
o otázky nesporné, např. přípravu smluvních ujednání
a právní poradenství s tím spojené, přípravu přihlášek
průmyslových práv a zastupování v přihlašovacím ří-
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zení v České republice či o spornou agendu v oblasti
práv průmyslových a práv duševního vlastnictví týkající se porušování 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.). Kancelář poskytuje služby i v oblasti ochrany osobnosti
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.

ské úpravy financování VaVaI (včetně evropského soft
law) na vnitřní poměry výzkumných organizací a na
problematiku transferu technologií činí naše služby
jedinečnými pro potřeby výzkumných organizací,
příjemců podpor z OP VaVpI, OP PI, komunitárních
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 včetně jejich administrace,
a to zejména v rámci 7.RP, CIP, OPPI, OPLZZ, OP VaVpI,
OPVK, IOP.

VEŘEJNÁ PODPORA

RETAIL / OCHRANA SPOTŘEBITELE

Právní poradenství v oblasti problematiky veřejné podpory je nedílnou součástí našich služeb pro
veřejný sektor, zejména pro poskytovatele podpor
z různých dotačních programů. Naše služby zahrnují poradenství při nastavení projektů s prvky veřejné
podpory, poradenství v oblasti stanovení vyrovnávací
plateb, eliminaci rizik nedovolené veřejné podpory
a notifikace.

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje právní služby v oblasti tzv. spotřebitelského práva
řadě mezinárodních společností zabývajících se distribucí a maloobchodním prodejem na českém trhu.
Kancelář nabízí praktické zkušenosti a poradenství
i při opatřeních souvisejících se stahováním nebezpečných výrobků z oběhu, včetně souvisejících jednání s kompetentními úřady.

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ (OBLAST VEŘEJNÉ
PODPORY)
Naše kancelář se v poslední dekádě významně angažuje v oboru hospodářské soutěže, a to v oblasti veřejné podpory. Je konzultačním partnerem řady řídících
orgánů operačních programů SF EU, včetně implementační struktury (MŠMT, TAČR, MHMP a množství
výzkumných organizací v pozici vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic
apod. – oblast výzkumu vývoje a inovací, dále MPSV,
Královéhradecký kraj a řada obcí – oblast financování
sociálních služeb, Karlovarský kraj – oblast financování dopravní infrastruktury). Kancelář je autorem řady
významných metodik a manuálů postupů v oblasti
eliminaci rizik nedovolené veřejné podpory. Kancelář
se též intenzivně věnuje lektorské a vzdělávací činnosti v této oblasti; je též autorem četných odborných publikací na toto téma.
Mezi další významné služby, které kancelář běžně poskytuje, patří financování sociálních služeb zahrnující
právně-poradenskou podporu zadavatelů sociálních
služeb i jejich poskytovatelů a orgánů 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 evrop-

HOLEC, ZUSKA & Partneři
Palác Anděl
Radlická 3185/1C
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 325 235
e-mail: recepce@holec-advokati.cz
www.holec-advokati.cz
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Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.,
advokátní kancelář
PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
V oblasti práva informačních technologií patří advokátní kancelář mezi přední odborníky v České
republice. Cca 50 % činnosti advokátní kanceláře
spočívá v poskytování služeb v oblasti informačních
technologií.
Právníci advokátní
Otevřel & partneři:

kanceláře

Jansa,

Mokrý,

Jsou autory aktualizované a podstatně rozšířené
knižní publikace „Softwarové právo“ vydané v roce
2011 a 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.
Jsou spoluautory knihy „Internetové právo“ vydané
nakladatelstvím Albatros Media pod sekcí Computer Press v roce 2016.
Publikovali více než 300 odborných článků týkající se právních aspektů informačních technologií
v odborných časopisech (např. IT Systems) nebo na
svých stránkách pravoit.cz.
Přednáší pravidelně problematiku softwarového a internetového práva na konferencích
a seminářích.
Iniciovali vznik nového předmětu „Právo informačních 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 Vědeckotechnologický 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, licenční
smlouvy, smlouvy o vývoji a implementaci softwaru, smlouvy o servisní činnosti, SLA, smlouvy v oblasti Cloud Computingu).
Navrhuje úpravu právních vztahů k programátorům z řad zaměstnanců nebo externích pracovníků,
včetně řešení autorských práv.
Poskytuje služby v oblasti internetového obchodování (příprava obchodních podmínek, nastavení
procesu objednávek) a doménového práva (ochrana před konkurencí, doménové spory).
Poskytuje školení managementu v oblasti softwarového a internetového práva.
Zajišťuje úschovy zdrojových kódů softwaru
(escrow).
Provozuje informační portál www.pravoit.cz.

OBCHODNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář zajišťuje svým klientům komplexní poradenství v oblasti podnikání a v rámci obchodního práva:

J
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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 obchodní
smlouvy.
Své zkušenosti v oblasti obchodního práva přednáší na odborných seminářích.

PRACOVNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář v oblasti pracovního práva zapracovává právní audity pracovněprávní dokumentace,
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 zaměstnavatele 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.

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 věřitele, 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 pohledávek
ve smlouvách se zákazníky a navrhuje také vhodný
způsob alternativního řešení sporů.
Sleduje platební morálku dlužníka a jeho ekonomické 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.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Advokátní kancelář v oblasti ochranných známek
provozuje internetový portál www.trademarks.cz
a současně:
Zajišťuje registraci ochranných známek národních,
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 nakládání s ochrannými známkami (převody známek,
licenční smlouvy, frančízové smlouvy).
Zastupuje v soudních řízeních o žalobách proti neoprávněnému zásahu do práv k ochranné 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 konkurenčních firem (parazitování na pověsti, klamavá reklama apod.) i bývalých zaměstnanců (porušování obchodního tajemství).
Posuzuje reklamní kampaně klientů i konkurence
z pohledu práva nekalé soutěže, zákona o regulaci
reklamy i zvláštních předpisů týkajících se reklamy.
Připravuje smlouvy uzavírané s reklamními agenturami a upravuje odpovědnost za obsah reklamy
a její právní čistotu.
Klientům z oblasti farmaceutiky (léčiva a doplňky
stravy) dlouhodobě poskytuje právní služby v oblasti marketingu, ale také ve vztazích k orgánům
státní správy.

SPECIALIZOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY
Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři
se profiluje i v jiných oblastech podnikání, a poskytuje
právní služby:
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Developerským společnostem, pro něž řeší komplexní přípravu smluv o prodeji nebo pronájmu jednotek, jakož i smlouvy o výstavbě, zajištění služeb
a vztahy ke katastrálním úřadům.
Klientům z oblasti energetiky, zejména vlastníkům
fotovoltaických elektráren.
Úvěrovým společnostem a realitním kancelářím,
kterým poskytuje službu advokátní úschovy financí
prostřednictvím portálu www.uschovy.cz.
Zahraničním společnostem vstupujícím na český
trh nebo podnikajícím v ČR prostřednictvím svých
dceřiných společností.
Formou prodeje ready-made společností a poskytování sídla společnostem, včetně souvisejících
služeb.

SPOLEČNÍCI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
JUDr. Lukáš Jansa, společník a advokát. Publikoval
desítky odborných textů na téma softwarové a internetové právo 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“. Přednáší
na odborných konferencích a seminářích. Ve své praxi
se věnuje převážně právu informačních technologií
a obchodnímu právu. Je spoluautorem odborné publikace „Softwarové právo“ a „Internetové právo“.
Mgr. Lukáš Mokrý, společník a advokát. Ve své odborné praxi se věnuje zahraniční klientele, zejména pak
investorům vstupujících na náš trh. Zabývá se také
právem nekalé soutěže, ochranných známek a oblasti
veřejných 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 časopisech a na specializovaných internetových portálech. Prezentuje zejména problematiku
smluv v IT na konferencích a seminářích. V advokátní
kanceláři má na starosti zejména klientelu z oblasti
informačních technologií. Je spoluautorem odborné
publikace „Softwarové právo“ a „Internetové právo“.
Mgr. et Mgr. Petr Mališ, společník a advokát. Je autorem několika desítek článků na téma internetové
právo a ochranných známek v odborných časopisech a na specializovaných internetových portálech.
Prezentuje zejména problematiku elektronického

obchodování a ochranných známek na konferencích
a seminářích. V advokátní kanceláři má na starosti zejména klientelu z oblasti internetového obchodování.
Je spoluautorem odborné publikace „Internetové
právo“.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE
Smlouva o migraci dat, HW a SW koncernu několika
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 užívání
softwaru pro řízení jedné z největších elektráren
v ČR
Komplexní smluvní zajištění a zpracování obchodních podmínek provozu největšího internetového
platebního systému u nás

REFERENCE
Allegro Group s.r.o., skupina firem provozujících
v ČR a na Slovensku např. největší internetovou nákupní galerii Aukro, zahrnující společnost NetDirect,
dále pak portály Bezrealitky.cz, Otomoto.cz, apod.
Heureka Shopping s.r.o., největší cenový internetový srovnávač
PayU Czech Republic s.r.o., poskytovatel komplexního řešení on-line plateb
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., automobilová 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 expresních
zásilek
WALMARK a.s., největší výrobce doplňků stravy 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 informačních technologií v rámci soutěže Právnická firma
pro rok 2010
velmi doporučovaná advokátní kancelář v oblasti
práva informačních technologií v rámci soutěže
Právnická firma roku pro rok 2012
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doporučovaná advokátní kancelář v oblasti práva
informačních technologií v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok 2011, 2013, 2014, 2015
velmi doporučovaná regionální advokátní kancelář
v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok 2012
finalista soutěže Vodafone Firma roku v Moravskoslezském 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 Moravskoslezském kraji v roce 2012
realizace projektu Chcemepomahat.cz na pomoc
organizacím podporující osoby s postižením
podpora architektonických výstav věnovaných světovým architektům

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.,
advokátní kancelář
Sokola Tůmy 743/16
709 00 Ostrava
Tel.:
+420 596 112 233
e-mail: lawyer@lawyer.cz
www.lawyer.cz
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Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je největší advokátní kanceláří v Pardubickém kraji s více
než dvacetiletou tradicí, která vzešla z dlouholetých
zkušeností a rozličné praxe významného advokáta
JUDr. Pavla Jelínka, Ph.D., na jehož letitou a vysoce
odbornou právní praxi a životní zkušenosti plynně
navázala v podobě společnosti s ručením omezeným. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je
silnou společností se stabilním zázemím ve východočeském regionu a s odhodláním k trvalému rozvoji
nejen na poli právním, ale i personálním.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je v současné době tvořena třemi kmenovými společníky,
mezi nimiž funguje naprostá shoda v dělbě jejich
funkcí při řízení společnosti dovnitř a poskytování
právních služeb navenek. Dále je tvořena dalšími,
tzv. lídry kanceláře, jimiž jsou vysoce specializovaní
advokáti všech stěžejních právních oborů a zaměření. Součástí sehraného týmu advokátní kanceláře
jsou i další velmi zkušení zaměstnanci, kteří odvádí
perfektní práci, a to advokáti, advokátní koncipienti,
odborní pracovníci a odborně kvalifikovaný administrativní personál, bez kterého nemůže žádná advokátní kancelář takového rozměru řádně fungovat. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. velmi úzce
spolupracuje s daňovými a ekonomickými poradci,
profesionálními soukromými detektivy a dalšími specialisty, kteří se vzhledem k trvalosti a objemnosti
spolupráce stali nedílnou součástí advokátní kanceláře. Každý jednotlivý člen, jakož i celý tým advokátní kanceláře dbá na jednotnost postupu a vzájemné

harmonie při řešení všech případů klientů jak v rámci
kanceláře uvnitř, tak navenek.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. poskytuje právní poradenství a služby svým klientům na
nejvyšší odborné úrovni, a to v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském, ruském, běloruském
a ukrajinském.
Díky velmi široké základně svých klientů poskytuje
právní služby na celém území České republiky. Jako
všestranná advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízí
svým klientům nejen komplexní právní servis, ale
i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz
právních dopadů a rizik spojených s činností právnických i fyzických osob na území České republiky
a v zahraničí. Díky své historii a kořenům je Advokátní
kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. tradiční českou advokátní kanceláří poskytující své služby významným
klientům v soukromé i veřejné sféře.
Samozřejmostí pro Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je naprostá diskrétnost, loajalita, nadstandardní ochrana informací a připravenost
poskytnout právní služby klientovi i mimo obvyklou
všední pracovní dobu.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. se specializuje především na právo obchodní, v jehož intencích
zajišťuje nejen běžný servis spojený s obchodními
závazkovými vztahy, spornou agendou a standartní-
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mi korporátními potřebami, ale poskytuje své služby
i v oblastech přeměn korporací, koncernového práva
a zakládání offshore společností. Advokátní kancelář
zajišťuje též kompletní servis spojený s administrací
veřejných zakázek, včetně právní podpory při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Advokátní kancelář dále zajišťuje podporu svým klientům při expanzi
na ruský trh, jakož i poradenství při vstupu ruských
podnikatelů na tuzemský trh. Rozsahem poskytování
právních služeb v oblasti obchodního práva uspokojuje Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. požadavky velké korporátní a institucionální klientely.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. má rovněž velmi významnou pozici v poskytování právních
služeb ve sféře trestního práva. Díky svým letitým
zkušenostem s obhajobou klientů zejména v majetkových a hospodářských deliktech je její klientela
celorepubliková a značně rozsáhlá. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. dlouhodobě zastupuje
řadu klientů figurujících v kauzách řešených speciálními složkami orgánů činných v trestním řízení, které
si obvykle žádají specifický a velmi důkladný přístup
k obhajobě.

obchodní strategie, ale také nastavení mechanismu
pro splnění podmínek její realizace.
Díky špičkové znalosti aspektu právních řádů států
SNS se Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
účastnila realizací mnoha investičních projektů jak
domácích, tak i mezinárodních společností, čímž získala neocenitelnou důvěru svých klientů. Vzhledem
k tomu, že právnický tým Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. prokázal trvale nejvyšší profesionální úroveň svých služeb a právního poradenství,
byla Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
v roce 2013 přijata jako první a jediná advokátní kancelář z České republiky za člena The International Union (Commonwealth) of Advocates (Mezinárodní Unie
Advokátů - "IU(C)A"), sídlící v Moskvě.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. patří ke
stabilním a silným hráčům na poli advokacie a svůj
vliv a sílu je odhodlána nadále vytrvale upevňovat
a posilovat.

Samozřejmostí pro Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je poskytování právních služeb
v jednotlivých dílčích oblastech právních odvětví,
tj. v oblasti zdravotnického práva, pracovního práva,
občanského práva, správního a přestupkového práva, rodinného práva, ústavního práva, jakož i zajištění
přednáškové odborné činnosti pro klienty advokátní
kanceláře a publikační činnost.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., je silná
společnost poskytující kvalitní právní služby významným klientům v soukromé i veřejné sféře, v České republice i v zahraničí. Samostatnou kapitolou činnosti
advokátní kanceláře je právní poradenství českým
společnostem, které hodlají expandovat na trh států
SNS (Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu atd.)
a také zahraničním společnostem, které plánují rozšířit své obchodní aktivity do České republiky.
Advokátní kancelář má úzké pracovní kontakty s řadou velkých zahraničních právních firem, díky kterým čerpá mezinárodní zkušenosti a kontakty, což jí
umožnuje podílet se na mezinárodních transakcích
uskutečňovaných po celém světě a podporovat mezinárodní rozvoj svých klientů. Zajišťuje nejen přípravu

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181
533 33 Pardubice
Velké náměstí čp. 1
500 03 Hradec Králové
Tel.:
+420 466 310 691
e-mail: advokati@advokatijelinek.cz
www.advokatijelinek.cz
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Kinstellar, s.r.o.,				
advokátní kancelář
Kinstellar je mezinárodní vedoucí nezávislá právní firma exkluzivně působící na trzích tzv. Emerging Europe, tj. střední, východní a jihovýchodní Evropy a států
bývalého Sovětského svazu. Kinstellar má devět plnohodnotných kanceláří (v Almaty, Bělehradu, Bratislavě,
Bukurešti, Budapešti, Istanbulu, Kyjevě, Praze a v Sofii)
a reprezentační 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 (formou
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 40 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 právních kanceláří běžných oborů jako je Obchodní právo, Fůze
a akvizice, Financování a kapitálové trhy, Nemovitosti
a stavební právo) v řadě specifických oborů a sektorů
jako:

Compliance, interní vyšetřování a hospodářské
trestní právo
Energetika,
infrastruktura,
přírodní
zdroje
a hornictví
Průmysl a energetické strojírenství, export a exportní financování
Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná
podpora
Nesplácené úvěry
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 organizací
v právním průmyslu – např. aktuálně v letošním roce
jsme získali cenu „2016 Law Firm of the Year: Central
Europe“ od předního právního časopisu The Lawyer.
Usilujeme o budování vztahů s klienty založených na
důvěře, dlouhodobosti a špičkové kvalitě právních služeb s vysokou přidanou hodnotou – s tím koresponduje rovněž naše cenová politika.
Vzhledem k jejich veřejné známosti můžeme uvést některé příklady naší práce. Radili jsme například:
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Poradenství manažerům CITIGROUP, GOLDMAN
SACHS a JPMORGAN CHASE v souvislosti s rozsáhlým IPO Moneta Money Bank, společnosti ze skupiny GE Capital v České republice. Jednalo se o největší IPO v regionu CEE od roku 2011.
Poradenství TA ASSOCIATES v souvislosti s akvizicí minoritního podílu ve společnosti W.A.G. Payment Solutions, a.s. (“EUROWAG”), včetně právní
due diligence a vyjednávání veškeré transakční
dokumentace.
Dva významní výrobci léčiv, NOVARTIS a GSK domluvili na výměně části portfolia svých produktů.
V rámci našeho poradenství společnosti Novartis
jsme mj. poskytovali poradenství související se soutěžněprávními otázkami vztahujícími se k uskutečnění transakce. Jedná se o nejvýznamnější transakci v oblasti farmaceutického průmyslu v poslední
době.
Poskytování právního poradenství švédskému
průmyslovému konglomerátu TRELLEBORG v souvislosti s akvizicí českého koncernu ČGS Holding
a jeho dceřiných společností Mitas, Rubena a Savatech. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších
M & A transakcí mezi soukromými vlastníky a strategickými investory v rámci CEE tento rok.

přednášejí na seminářích spolku VŠEHRD na aktuální
témata a účastní se jeho dalších vzdělávacích a společenských akcí.

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 projekty jsou například „Právní služby Pro bono“ –
poskytování bezplatného právního poradenství znevýhodněným skupinám nebo „Time to Volunteer“ –
poskytujeme zaměstnancům jeden (plně placený)
pracovní den v roce na dobrovolnickou činnost. Dále
pravidelně organizujeme 3 dobrovolnické 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 studentského spolku v České republice VŠEHRD. Naším cílem
je podporovat právní vzdělání, sebevzdělání a rozvíjení odborných i společenských styků členů Spolku.
Z tohoto důvodu naši advokáti aktivně a pravidelně

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Tel.:
+420 221 622 111
www.kinstellar.com
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Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o.
Advokátní kancelář byla založena již v roce 1991 a má
tedy bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb a v současné době patří mezi přední advokátní
kanceláře v České republice v mnoha oblastech, a to
zejména v níže uvedených odvětvích.

| Pracovní právo a kolektivní vyjednávání | Veřejné
zakázky | Hospodářská soutěž | Obchodní právo závazkové a společenstevní | Nemovitosti | Insolvence
| Rodinné právo | Správní právo | Daňové a finanční
(včetně bankovnictví) právo | Trestní právo

Právní služby poskytujeme české i zahraniční klientele
jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak při zastupování před soudy obecnými,
rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle
okolností případu advokátní kancelář zastupuje klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro
konkrétní věc zásadní význam. Úzká je rovněž spolupráce s auditorskými firmami, daňovými poradci či
patentovými zástupci.
Svým klientům nabízíme komplexní řešení: využíváme
týmových odborných znalostí specialistů z různých
oborů a zohledňujeme tak všechny aspekty zadání
klienta. Spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi zajišťujeme optimální cestu k řešení
problému.

OBORY PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH
AKKP
Mezinárodní transakce | Duševní vlastnictví a jiná
práva k nehmotným statkům (vč. práva na ochranu
osobnosti, dobré pověsti, proti nekalé soutěži, ochrany osobních údajů a GDPR) | Fúze, akvizice a transformace | Litigace (soudní a rozhodčí řízení) | Energetika

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o.
Rybná 9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 819 334
e-mail: info@ak-kp.cz
www.ak-kp.cz
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KŠD LEGAL					
advokátní kancelář s.r.o.
O NÁS
KŠD LEGAL je jednou z tradičních advokátních kanceláří dlouhodobě úspěšně působících na trhu České republiky a prostřednictvím vlastní pobočky, která sídlí
v Bratislavě, také Slovenska.
KŠD LEGAL byla založena v roce 1999 předními českými advokáty JUDr. Janou Doškovou, JUDr. Bohuslavem Kleinem a JUDr. Rudolfem Šubrtem. V roce
2005 došlo ke sloučení advokátní kanceláře KLEIN
ŠUBRT DOŠKOVÁ se společnou advokátní kanceláří JUDr. Jana Šťovíčka, Ph.D., a Mgr. Lukáše Trojana.
Značka „KŠD“ tak jako odkaz na jména zakladatelů
symbolizuje dlouholetou tradici a kontinuitu naší advokátní kanceláře.
Od této doby patří KŠD LEGAL k nejdynamičtěji se
rozvíjejícím českým advokátním kancelářím s širokým
portfoliem poskytovaných právních služeb, již více než
desetiletou historií „nové KŠD“ a disponující týmem
tvořeným více než třemi desítkami právníků.
Stávajícími společníky KŠD LEGAL jsou Martin Doleček, Lukáš Trojan, Marek Bilej, Lucie Ježková a Jiří
Hron. Jan Šťovíček, dlouholetý společník a řídící partner KŠD LEGAL, předal v roce 2015 svůj post řídícího
partnera Martinovi Dolečkovi a přesunul se na pozici
Of Counsel, tedy v roli experta externě spolupracujícího s KŠD LEGAL na vybraných, především sportovněprávních kauzách. V závěru roku 2016 se Jan Šťovíček
po svém zvolení prezidentem Autoklubu České republiky již plně zaměřil na výkon této funkce.

Při zachování té nejvyšší úrovně odbornosti svých
právníků se KŠD LEGAL daří zůstat ve všech ohledech
vysoce konkurenceschopnou advokátní kanceláří.
Excelentní právní odbornost, komplexní servis šitý na
míru zadáním klientů či flexibilita našich řešení jsou
hodnoty, které nás již poněkolikáté vynesly na výsluní v prestižní soutěži Právnická firma roku a v dalších českých i zahraničních anketách či odborných
soutěžích.
Neusínáme však na vavřínech a neustále rozšiřujeme
portfolio našich právních služeb. Poskytujeme tak
právní poradenství ve všech hlavních právních oblastech i v řadě specifických oborů, jakými je například
oblast práva IT či trestního práva anebo obor sportovního práva, v němž máme tu čest patřit nejen k české,
ale i evropské špičce.

NÁŠ PŘÍSTUP K POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
Naším prvořadým cílem je zajistit perfektní právní
servis, a dokonale tak vyhovět potřebám a požadavkům tuzemských i zahraničních klientů.
Nejsme právní byrokraté, kteří klientům jen říkají, co se
nesmí, nebo automaticky vyplňují předepsané formuláře. Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že našim
klientům v prvé řadě nasloucháme a seznamujeme se
se specifiky jejich podnikání a poté aktivně hledáme
pozitivní řešení pro realizaci jejich záměrů, a to nejen
po stránce právní, ale i po stránce obchodní.
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Právní služby jsme pak ve spolupráci se sesterskou
poradenskou společností KŠD ECONOMIC schopni
doplnit také o daňové a finanční poradenství či o zajištění mzdové a účetní agendy. Všichni klienti celé
skupiny tak mají ojedinělou možnost využívat komplexní služby zajišťované sehraným týmem „pod jednou střechou“, což jim nejen šetří náklady i čas, ale zároveň zvyšuje celkovou přidanou hodnotu výsledného
řešení.

WE KNOW HOW TO SCORE
Vše výše uvedené velice dobře vystihuje motto KŠD
LEGAL, kterým je „We know how to score“. A tak stejně
jako s našimi klienty vítězíme na sportovněprávním
poli, vítězíme i v soudních sporech, při realizaci fúzí
a akvizic, v oblasti trestněprávní i dalších, a to především díky maximálnímu nasazení právních týmů či
unikátnosti zvolených řešení. Nezbytným předpokladem pro dosažení co nejlepšího výsledku je naše touha vždy uspět co nejlépe, nevzdat se ani ve zdánlivě
bezvýchodných situacích a bojovat až do konce.

PRÁVNÍ TÝM
Excelentní právní odbornost, řada zkušeností, schopnost maximálně vyhovět přáním našich klientů a připravit precizní řešení. To jsou vlastnosti společné
všem členům právního týmu KŠD LEGAL, který se spolu s rozšiřováním portfolia poskytovaných služeb dále
rozrůstá.
Právníci KŠD LEGAL mají výhodu spočívající jak v celé
řadě zkušeností získaných v rámci zastupování klientů
při uzavírání smluv či v soudních sporech, tak také ve
zkušenostech získaných působením v oblasti veřejné
správy, justice, akademické sféry anebo podnikatelského prostředí. Členové právního týmu KŠD LEGAL
poskytují své služby vedle českého a slovenského
jazyka také v anglickém, německém, ruském či francouzském jazyce.
Právníci KŠD LEGAL rovněž působí jako rozhodci při
Rozhodčím soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky (Rozhodčí soud
při HK ČR a AK ČR), a na národní i mezinárodní úrovni
rozvíjejí svá zaměření i členstvím v mnoha prestižních
orgánech a institucích, z nichž lze příkladem uvést
partnery KŠD LEGAL Lukáše Trojana, jenž mimo jiné
působí jako místopředseda Rozhodčího soudu při

Hospodářské při HK ČR a AK ČR, viceprezident Unie
obhájců České republiky, předseda Rozhodčí komise
Českého olympijského výboru, předseda Národního
odvolacího soudu Autoklubu České republiky či člen
Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže; anebo Martina Dolečka, který působí také
jako rozhodce u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK
ČR a dále pak mimo jiné jako člen Správní rady Českého volejbalového svazu, předseda Odvolací komise
Českého volejbalového svazu nebo člen Legislativní
komise Českého volejbalového svazu.
Celkově je tým skupiny KŠD tvořen více než
70 spolupracovníky.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
KŠD LEGAL disponuje rozsáhlými odbornými zkušenostmi ve většině právních oblastí, přičemž odborně
se právníci KŠD LEGAL zaměřují nejen na právní oblasti klíčové pro tuzemské i zahraniční podnikatelské
subjekty, ale rovněž na právní oblasti typické pro
veřejný sektor, který tvoří důležitou součást klientely
naší advokátní kanceláře.
KŠD LEGAL tak poskytuje právní poradenství ve
všech hlavních oborech práva. Mezi klíčové oblasti
specializace pak patří sportovní právo, soudní spory
a arbitráže a trestní právo, stejně jako oblast telekomunikací, obchodní právo, pracovní právo, právo veřejných zakázek, nemovitosti a stavební právo a také
obor restrukturalizace a insolvence či daňové právo
se zapojením daňových poradců ze sesterské KŠD
ECONOMIC.
Prostřednictvím slovenské pobočky KŠD LEGAL cílíme
na schopnost dokonale vyhovět potřebám a požadavkům našich tuzemských i zahraničních klientů v kontextu československého trhu. V rámci Slovenska tak
poskytujeme právní služby v totožné šíři jako v České
republice.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Svým klientům dokážeme zajistit prvotřídní právní
služby i mimo hranice České republiky a Slovenska,
a to díky exkluzivní spolupráci KŠD LEGAL s vybranými
partnery na mezinárodní úrovni (například s přední
mezinárodní advokátní kanceláří Baker Botts L.L.P.).
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Díky síti prověřených a spolehlivých partnerů, kteří
dále rozšiřují komplexnost našeho přístupu k právnímu poradenství a poskytovaným službám, jsme
schopni našim klientům nabídnout excelentní právní servis té nejvyšší kvality i v případech, jež vyžadují
právní pomoc v zahraničí, anebo právně zajistit zahraniční expanzi našich klientů.

KLIENTI
Mezi klienty advokátní kanceláře KŠD LEGAL patří významní podnikatelé, tuzemské i zahraniční obchodní
společnosti podnikající např. v oblasti informačních
technologií a telekomunikací, energetiky, stavebnictví, těžebního průmyslu, zemědělství, cestovního ruchu aj., české i zahraniční banky, ministerstva, správní úřady či územní samosprávné celky, individuální
investoři a v neposlední řadě pak samozřejmě také
sportovní organizace a kluby či individuální sportovci.
Stejně jako v případě šíře záběru naší specializace na
jednotlivá právní odvětví poskytujeme právní služby
ve všech hlavních podnikatelských sektorech. V naší
právní praxi se pak stále více také věnujeme i klientům
podnikajícím v nově se rozvíjejících oblastech podnikání jako jsou např. softwarová řešení.
Jednotliví členové právního týmu KŠD LEGAL disponují jak odbornou znalostí relevantní právní úpravy
v daném sektoru, tak i praktickou zkušeností se specifiky podnikání v příslušné oblasti. Výsledky naší práce
tak zajišťují našim klientům optimální právní řešení
s vysokou přidanou hodnotou pro praxi.
Mezi naše klienty patří z jednotlivců například sportovní osobnosti Tomáš Berdych, Roman Kreuziger či
Eva Samková, stejně jako následující společnosti či
spolky:
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Český olympijský
výbor, Český paralympijský výbor, Český volejbalový
svaz, ČEZ, a.s., skupina CRESCON a.s., DATART INTERNATIONAL a.s., I & C Energo a.s., skupina KKCG, kraje
Jihomoravský, Ústecký a Vysočina, Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o., ONDEO Services CZ, s.r.o., PSJ, a.s., SKANSKA a.s., Metrostav a.s.,
OHL ŽS, a.s., Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s, TECHO a.s., Tereos TTD,
a.s., TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., UBM Bohemia
Development s.r.o. či Vodafone Czech Republic a.s.

OCENĚNÍ
Více než deset let tradice a zkušeností z každodenní
práce přináší optimální právní služby, které očekáváte od renomované, ryze české advokátní kanceláře.
I proto je KŠD LEGAL nositelem řady ocenění udělovaných českými i zahraničními subjekty a patří mezi nejúspěšnější české advokátní kanceláře v této oblasti.
Všech získaných ocenění si velice vážíme. Každé ocenění je pro nás motivací pro další práci a dále posiluje
naši touhu dosahovat dalších vítězství spolu s našimi
klienty. V roce 2016 se vedle ocenění udělované zahraničními agenturami podařilo KŠD LEGAL výrazně
uspět také v prestižní tuzemské soutěži Právnická
firma roku, kde KŠD LEGAL získala již sedmé vítězství
v řadě v kategorii Sportovní právo. Dosáhnout na nejvyšší příčky se KŠD LEGAL podařilo i v dalších kategoriích soutěže, které patří mezi klíčové právní specializace kanceláře - titul „Velmi doporučované kanceláře“
si zástupci KŠD LEGAL odnesli pro obory Řešení sporů
a arbitráže, Duševní vlastnictví, Trestní právo a Daňové právo. „Doporučovanou kanceláří“ se pak KŠD
LEGAL stala v oborech Právo obchodních společností,
Insolvence a restrukturalizace, Telekomunikace a Média, Veřejné zakázky a Pracovní právo.

PRO BONO
KŠD LEGAL se vedle pro bono činnosti aktivně podílí
i na řadě dalších podpůrných projektů, jakými je například finanční a právní podpora sportovních reprezentantů i mladých nadějných sportovců, výtvarníků
či společensky odpovědných projektů. Bez nároku na
odměnu také pomáháme domoci se svých práv, po
posouzení okolností každého případu, obětem trestné činnosti či osobám, které se nikoliv vlastní vinou
dostaly do tíživé životní situace.
Sousloví „právní pomoc“ tak pro nás není jen prázdnou frází, ale skutečným závazkem pomoci i osobám
či organizacím, které by si právní zastoupení v daném
případě nemohly dovolit.
Bude nám ctí, pokud se rozhodnete rozšířit řady našich spokojených klientů a společně budeme moci
dosáhnout dalších úspěchů a vítězství.

KŠD LEGAL – WE KNOW HOW TO SCORE

K
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KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 221 412 611
e-mail: ksd.law@ksd.cz
www.ksd.cz

Významné advokátní kanceláře | 2017 | 165

KVB							
advokátní kancelář s.r.o.
NAŠE VIZE
KVB advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje
na poskytování vysoce odborných právních služeb
v oblasti veřejného práva, a to jak pro veřejnou správu, tak pro soukromý sektor. V mnoha případech působíme též jako subdodavatel těchto služeb pro jiné
advokátní kanceláře. Důraz na nekompromisní kvalitu
poskytovaných služeb je naší největší devizou. Náš
tým tvoří významní a respektovaní experti, známí nejen svými úspěchy při hájení práv klientů, ale též pro
svou rozsáhlou publikační i přednáškovou činnost.
Výjimečnost našich služeb spočívá právě ve využívání
špičkových teoretických znalostí v kombinaci s dlouhodobými praktickými zkušenostmi. Klientům nabízíme časovou flexibilitu a geografickou dostupnost,
jelikož sídlíme v Pardubicích, tedy přibližném geografickém středu ČR. Naši práci tak přizpůsobujeme
potřebám klientů, k čemuž využíváme kromě svých
znalostí a schopností, nejmodernější komunikační
prostředky.

OBLASTI SPECIALIZACE
Dlouhodobě a úspěšně poskytujeme komplexní odborné poradenství nejenom v následujících oblastech
práva:

Správní řízení
Máme bohaté zkušenosti v oblasti správního řízení.
Naši advokáti poskytují konzultace a právní pomoc

před zahájením správního řízení a po jeho zahájení
zastupují klienty – účastníky řízení při jednotlivých
procesních úkonech ve všech fázích správního řízení
i případného soudního řízení správního.

Soudní řízení
Máme také dlouholeté zkušenosti z oblasti sporné
agendy, tedy se zastupováním klientů před soudy
všech stupňů, a to jak před soudy správními, tak před
soudy civilními. Nemalých úspěchů jsme dosáhli též
v řízení před Ústavním soudem ČR. Našim klientům
poskytujeme odborné právní poradenství od okamžiku vzniku sporu až po jeho ukončení.

Správní trestání
S důvěrou se na nás můžete obrátit rovněž v oblasti
správního trestání. Odborníci z řad našeho týmu zastupují klienty při kontrolních úkonech před zahájením správního řízení i ve všech fázích přestupkového
řízení, a to napříč různými právními odvětvími, jako je
například energetické právo, právo životního prostředí, dopravní či stavební právo. Výsledkem naší práce
může být dosažení úplné beztrestnosti či alespoň
zmírnění dopadů sankce na klienta.

Stavební právo
Klienty pravidelně provázíme od počátečních úvah
o výstavbě až po získání potřebných (územních) rozhodnutí a (stavebních) povolení dle stavebního záko-
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na. Samozřejmostí jsou konzultace z hlediska souladu plánované stavby s územním plánem příslušného
města či obce. Taktéž veškerá agenda územního plánování tvoří významnou součást námi poskytovaných
právních služeb.

Energetické právo
Klienty plně zastoupíme nejen v řízení o žádosti o udělení všech typů licencí udělovaných dle energetického
zákona, ale například i v rámci řízení o zrušení licence vedeném před Energetickým regulačním úřadem.
Dále se komplexně a dlouhodobě zabýváme právními
otázkami souvisejícími s podporou poskytovanou výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Právo životního prostředí
Naše klienty zastupujeme také při ochraně a prosazování jejich zájmů v podnikatelských odvětvích, která
jsou regulována právem životního prostředí. Náš tým
má bohaté zkušenosti zejména z oblasti odpadového
hospodářství a problematiky ochrany přírody a krajiny v kontextu stavebnictví, či posuzování vlivů záměrů
a koncepcí na životní prostředí (procesy EIA, SEA).

z fondů Evropské unie. Nabízíme podrobnou předběžnou revizi kompletních dotačních podmínek, samozřejmostí je i identifikace možných rizikových míst
a způsobů předcházení možným problémům. Klienty
jsme připraveni průběžně zastupovat v komunikaci
s poskytovatelem dotace a navrhnout jim strategii
dalšího postupu, či poskytnout odborné konzultace.
Právní podporu poskytujeme i v již zahájených řízeních o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně,
či v souvislosti s vedením trestního řízení v případě
čerpání dotace.

Legislativní proces
Svým klientům nabízíme zejména výklad a hodnocení
připravované či nové legislativy s důrazem na potenciální i faktické dopady zmíněných právních předpisů
na klienta. Dále jsme připraveni zpracovat též podklady pro připomínkování návrhů zákonných i podzákonných předpisů. Tyto služby jsme schopni našim klientům nabídnout zejména díky dlouholetým praktickým
i teoretickým zkušenostem členů našeho týmu, kteří
se podíleli či stále podílejí na vzniku právních předpisů
v různých poradních orgánech participujících na legislativním procesu v ČR.

Územní samospráva
Náš tým má také bohaté zkušenosti v oblasti práva
územních samospráv, klientům poskytujeme odbornou pomoc zejména v rozhodovací praxi jednotlivých
orgánů obcí či krajů. Klienty zastupujeme i při jednání
s orgány územně samosprávných celků, nebo pro ně
vypracováváme podklady pro rozhodování obcí či
krajů.

Veřejné zakázky
Dodavatelé získají odbornou podporu při tvorbě podkladů pro nabídky v rámci jakéhokoliv druhu i režimu
zadávacího řízení. Stejně tak umíme poradit i se zadávacím řízením "dotovaného" zadavatele, nebo jej
můžeme zcela administrovat namísto dodavatele.
Zkušeně poradíme s tvorbou námitek či případných
podnětů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Problematika dotací
Zázemí u nás naleznete i v případě, že se zamýšlíte
ucházet o získání dotací jak z národních zdrojů, tak

KVB advokátní kancelář s.r.o.
Teplého 2786
530 02 Pardubice
Tel.:
+420 226 259 401
e-mail: pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz
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Legalcom						
advokátní kancelář, s.r.o.
Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. je mladá, stále se
rozvíjející advokátní kancelář založená dvěma advokáty s mnohaletými zkušenostmi v oboru práva, exekutivy a legislativy. Společnost sídlí v Praze, pobočku má zatím v Královéhradeckém, Jihomoravském,
Olomouckém, Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském
kraji.
Mezi naše klienty patří jak malí živnostníci, firmy střední velikosti, tak i velké obchodní a výrobní společnosti
působící na českém a evropském trhu, ale také neziskové organizace, sdružení a sportovní kluby. Zastupujeme samozřejmě i privátní klientelu, které poskytujeme právní servis ve všech oborech práva. Spolupráce
s kvalitními notáři, exekutory, auditory, daňovými poradci, znalci a tlumočníky je pro nás samozřejmostí.
Naším základním cílem je nacházet reálné způsoby
spojení jak právních, tak obchodních potřeb našich
klientů v rámci komplexního poradenství.
Díky praktickému propojení práva a legislativy máme
my a tím pádem i naši klienti velký přehled o tom, co
se děje. Pro naše klienty zajišťujeme i pravidelný legislativní monitoring, což přináší výhody znalosti před
konkurencí. Klientům nabízíme podporu i v jiných oblastech než „jen“ na poli právního servisu. Přirozeně
sem patří i získávání nových obchodních příležitostí
v rámci klientského networkingu.
Naše motto, vyobrazené na našich webových stránkách a zanesené i do loga společnosti, je „legal way to
satisfaction“.

NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO
Máme rozsáhlé zkušenosti s řešením problematiky
právních vztahů k nemovitostem při realizaci nemovitostních transakcí a investičních projektů ve výstavbě.
V této oblasti poskytujeme komplexní poradenství od
zakoupení či prodeje jednotlivých nemovitostí přes
akvizice realitních portfolií a projektů ve všech fázích
realizace.
Provádíme due diligence jednotlivých nemovitostí,
nemovitostních portfolií a projektů včetně ověřování vlastnických titulů a due diligence projektových
společností.
Poskytujeme poradenství ve věcech financování
nemovitostí, včetně zastupování klientů při jednáních s financujícími institucemi, přípravy smluvní
dokumentace.
Zastupujeme investory, developery a stavební společnosti ve všech stádiích územního a stavebního řízení.
Naše služby zahrnují právní poradenství v souvislosti
se získáním nezbytných povolení a ostatních vyjádření příslušných orgánů, včetně zastupování ve správních řízeních týkajících se výstavby.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Obchodním společnostem poskytujeme zcela komplexní právní poradenství, zejména týkající se vlastnických a majetkových struktur společníků a akcionářů
společností. Nabízíme služby při řešení problematiky
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koncernového práva, právní poradenství v souvislosti
se zvyšováním nebo snižováním základního kapitálu,
přípravu akcionářských dohod a poradenství při každodenním chodu obchodních korporací.

INFORMACE
Internetová stránka www.legalcom.cz poskytne návštěvníkům podrobný přehled služeb, zkušeností
a odbornosti Legalcom advokátní kanceláře, s.r.o.

SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Poskytujeme komplexní právní servis ve věcech soudních sporů včetně zastupování klientů u rozhodčích
soudů. Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním
klientů u všech stupňů soudních řízení. Zajišťujeme
právní služby při jednáních o mimosoudním vyřešení
sporů, včetně přípravy a sjednání dohod o narovnání
a všech souvisejících dokumentů a soudních smírů.

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Poskytujeme právní poradenství obchodním společnostem ve finančních obtížích a navrhujeme jim
potřebná právní řešení. Zastupujeme věřitele v insolvenčních řízeních, včetně zajištění účasti ve věřitelském výboru.

FINANCOVÁNÍ, KAPITÁLOVÉ TRHY
A BANKOVNICTVÍ
Naše kancelář poskytuje komplexní právní poradenství finančním institucím, investičním společnostem,
obchodníkům s cennými papíry a nebankovním
subjektům.

PRACOVNÍ PRÁVO
Našim klientům nabízíme úplný právní servis v oblasti
pracovněprávní agendy zejména v souvislosti se specializovanými požadavky na smluvní úpravu jednotlivých zaměstnanců.

PRÁVO IT
Zajišťujeme komplexní právní poradenství v otázkách
IT jako je příprava licenčních smluv, vyjednávání licenčních podmínek a due diligence.

TRESTNÍ PRÁVO
Naše kancelář nabízí také právní služby v oboru trestního práva, tedy především obhajobu v přípravném
řízení, jakož i při hlavním líčení a v řízení před odvolacím soudem.

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o.
Panská 890/7
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 777 118 324
e-mail: info@legalcom.cz
www.legalcom.cz
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LEGALITÉ						
advokátní kancelář s.r.o.
Partneři advokátní kanceláře LEGALITÉ v novém uskupení navazují na své dosavadní odborné a praktické
zkušenosti.
Advokátní kancelář Legalité má ve svém názvu skryté
dva základní významy. Jednak to je „legálnost“, právní
čistota, ale také „l’egalité“ neboli rovnost, která vystihuje rovné postavení všech partnerů a jejich přístup
ke kanceláři a ke klientům.
Myšlenka kanceláře, která by sdružovala ty nej právníky, vznikla zhruba před deseti lety. Tehdy si pár advokátů řeklo, že jednou nastane doba, kdy budou chtít
dělat jen to, co je baví, tolik, kolik je práce baví, a s lidmi, se kterými je to baví a kteří jsou na stejné odborné
i morální úrovni. A to se právě teď stává skutečností.
Tým tvoří pět partnerů se skupinou advokátů, koncipientů a asistentek. Další rozvoj bude následovat dle
příležitostí. Interní pravidla kanceláře umožňují velkou flexibilitu a spolupráci nebo ukončení spolupráce
podle potřeb jednotlivých pracovníků. Ozývají se další
kolegové, kteří by chtěli s kanceláří spolupracovat,
a tak probíhají jednání o možné společné práci.
Mottem kanceláře je sdružovat právníky, kteří jsou
špičkou ve svém oboru, a jen práci v těchto oblastech
bude kancelář nabízet. Obrovskou výhodou je, že od
počátku se všichni znají, navzájem se doplňují a mají
i skvělé vztahy s klienty. „Klientů a výborných vztahů
s nimi si velmi vážíme,“ říkají partneři kancelář. Cílem
kanceláře není nabízet všeobecný právní servis, účast-

nit se jakéhokoliv výběrového řízení nebo dokonce
nabízet dumpingové ceny za právní služby.
Filozofie kanceláře je vlastně obrácená. Advokáti nabízejí své mimořádné znalosti a odbornost za odpovídající ceny a očekávají, že toto klient ocení. Cílem
tedy není růst za každou cenu, ale spokojený advokát
a klient pracující s tím nejlepším odborníkem. Tuto
filozofii také nabízí partneři mladším kolegům a koncipientům, kteří mají možnost se od počátku věnovat
odborné práci pod tím nejlepším vedením.
Mezinárodní prostředí a jazykové znalosti jsou také
důležité. Partneři kanceláře hovoří a pracují v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině, je zastoupen
i slovenský prvek. Jak kancelář, tak jednotliví advokáti
jsou členy různých mezinárodních sdružení ve svých
oborech jak právních tak i hospodářských.
Hlavním krédem kanceláře je kvalita mezilidských
vztahů. Počínaje flexibilitou mezi partnery, kdy si
každý nastavuje své časové vytížení a rozsah práce,
a konče variabilitou rozsahu práce zaměstnanců kanceláře. Tzv. individuální přístup k zaměstnancům, který je v personalistické teorii tak zdůrazňován, se v této
kanceláři stává realitou.
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LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
Václavská 316/12
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 200 700
e-mail: office@legalite.cz
www.legalite.cz
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LTA Legal s.r.o.								
LTA je moderní a dynamická poradenská kancelář
poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním
klientům. Úspěch LTA je založen na dlouholetých pracovních vztazích s klienty, profesionálním týmu, znalosti trhu a komplexním poradenství.
LTA je poradenskou kanceláří s mezinárodním přesahem. Prostřednictvím partnerských kanceláří LTA
a sítí, ve kterých je LTA členem, LTA zajišťuje kvalifikované právní a daňové poradenství i v zahraničí nebo
při přeshraničních transakcích. Na transakcích LTA
standardně pracuje v českém, anglickém a německém jazyce.
Dlouhodobě se členové týmu LTA podílí na činnostech
významných obchodních komor působících v České
republice, zejména Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Kanadské obchodní komory.

ODVĚTVÍ A SPECIALIZACE
Členové týmu LTA disponují nejen vynikajícími odbornými znalostmi, ale i znalostmi a zkušenostmi
z různých hospodářských odvětví. Z transakcí a poradenské činnosti LTA čerpá specifické znalosti o jednotlivých trzích, jejich vývoji, příležitostech, rizicích a o jejich účastnících. LTA má rozsáhlé zkušenosti v těchto
odvětvích:
automobilový průmysl
bankovnictví a finance

energetika
komunikace a média
maloobchod / velkoobchod
nemovitosti a development
strojírenství a výrobní technologie
zdravotnictví / farmacie

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Spektrum právních služeb LTA pokrývá veškeré oblasti
podnikání, zejména oblast korporátního a smluvního
práva, M & A, restrukturalizací, pracovního práva, práva nemovitostí a zastupování klientů při jednáních
před soudy a státními orgány.

Oblasti právního poradenství
korporátní a smluvní právo
fúze a přeměny společností
akvizice podniků a restrukturalizace
právo nemovitostí a stavební právo
finanční a bankovní právo
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
insolvenční právo
řešení sporů
právo k nehmotným statkům
daňové právo

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
LTA poskytuje komplexní daňové služby korporacím
i fyzickým osobám. Poskytované služby zahrnují pro-
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vádění daňových analýz a plánování, řešení otázek
mezinárodního zdanění, převodních cen, transakční daňové poradenství a zastupování v daňových
řízeních.

LTA Legal s.r.o.
Anglická 140/20
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 246 089 010
e-mail: recepce@ltapartners.com
www.ltapartners.com
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Mališ Nevrkla Legal,
advokátní kancelář, s.r.o.
O NÁS
Advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal působí na českém trhu od roku 2003, kdy ji pod názvem Daniel Mališ & Partners založil Dr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M. O šest
let později se kancelář po dlouhodobé úzké spolupráci Dr. Mališe s JUDr. Nevrklou transformovala na společnost Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
V roce 2016 se společníky kanceláře stali JUDr. Jakub
Celerýn a Mgr. Jan Pořízek.
Prioritou Mališ Nevrkla Legal je poskytování právních služeb ve vysoké kvalitě a s velkou přidanou
hodnotou, a to jak české, tak i mezinárodní klientele.
Tato kritéria, jež jsou alfou a omegou naší práce pro
klienty, se daří plnit zejména díky komplexnímu a strategickému přístupu k řešení právních případů, vysoké
úrovni právní analýzy, rozsáhlým mezinárodním zkušenostem a sehranému týmu kvalitních a zkušených
právníků. Samozřejmostí je poskytování právních
služeb v českém a anglickém jazyce na stejné úrovni.

NAŠE SPECIALIZACE
Při poskytování právních služeb klademe v Mališ Nevrkla Legal důraz na komplexnost řešení a úzkou spolupráci s klienty, což umožňuje zohlednit i jejich specifické potřeby a požadavky.

Zaměřujeme se na právní poradenství zejména v následujících oblastech:
obchodní (korporátní) a občanské právo
medicínské a farmaceutické právo
právo nemovitostí
právní vztahy s mezinárodním prvkem
sporná agenda
právo duševního vlastnictví
stavební a správní právo
pracovní právo
Mezi naše klienty patří přední společnosti z obchodního, stavebního, energetického a realitního sektoru,
zdravotnická zařízení a farmaceutické firmy.

NÁŠ TÝM
Tým Mališ Nevrkla tvoří kvalifikovaní právníci, kteří své
bohaté znalosti a zkušenosti získali mimo jiné v mezinárodních a velkých českých kancelářích či při studiu
v zahraničí.
JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D.,
jeden ze zakládajících partnerů
kanceláře, vystudoval Právnickou fakultu UK. V roce 1999 složil
advokátní zkoušky a o tři roky
později získal akademický titul
doktor (Ph.D.). V letech 1996 až
2007 působil v pražské pobočce
mezinárodní advokátní kance-
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láře Freshfields Bruckhaus Deringer, poté navázal úzkou spolupráci s Dr. Mališem. Během své dlouholeté
advokátní činnosti získal bohaté zkušenosti v mnoha
oblastech českého práva, zejména práva obchodního
se zvláštním zaměřením na právo společností (včetně
fúzí, akvizic a společných podniků), obchodněprávních a občanskoprávních závazkových vztahů, práva
duševního vlastnictví, pracovního práva a mezinárodního práva soukromého. Podílel se rovněž na přípravě
mnoha právních auditů a rozsáhlých smluvních dokumentací pro projekty v různých odvětvích obchodu
a průmyslu, včetně PPP pilotního projektu v oblasti
dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě.
JUDr. Jakub Celerýn, partner,
je absolventem Právnické fakulty UK. V roce 2010 složil státní
rigorózní zkoušku a byl mu udělen akademický titul doktor práv
(JUDr.). O dva roky později úspěšně absolvoval advokátní zkoušky. S advokátní kanceláří spolupracuje od roku 2006, kdy, tehdy
ještě v Daniel Mališ & Partners, začínal jako student na
pozici právního asistenta. Během své mnohaleté praxe získal zkušenosti zejména v oblasti sporné agendy,
obchodního práva a medicínského práva. Rozsáhlé
zkušenosti má také v oblasti práva nemovitostí a pracovního práva.
Mgr. Jan Pořízek, partner, vystudoval Právnickou fakultu UK
a během studií absolvoval také
roční studijní pobyt na University of Athens v Řecku. V roce 2012
úspěšně složil advokátní zkoušky. Před nástupem do advokátní
kanceláře Daniel Mališ & Partners
v roce 2007 pracoval pro přední
českou advokátní kancelář, kde se zaměřoval zejména na právo obchodních společností a fúze a akvizice.
Ve své praxi se věnuje především obchodnímu právu,
sporné agendě a farmaceutickému právu, je též uznávaným odborníkem v oblasti správního práva.

Dr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M.,
vystudoval Právnickou fakultu UK, 1. lékařskou fakultu UK
a New York University School of
Law. České i newyorské advokátní zkoušky složil v roce 2002.
V letech 1998 až 2001 působil
v pražské pobočce mezinárodní
advokátní kanceláře Freshfields
Bruckhaus Deringer, kde se věnoval převážně obchodnímu právu a právu duševního vlastnictví. Ve své další
praxi získal bohaté zkušenosti také z oblasti práva nemovitostí, sporné agendy, medicínského a insolvenčního práva. V současné době se Daniel v rámci pozice
Of Counsel věnuje konzultační činnosti pro ostatní kolegy v Mališ Nevrkla Legal a je odborným garantem pro
oblast medicínského a farmaceutického práva.

OCENĚNÍ
Advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal je pravidelně
doporučována nezávislou mezinárodní ratingovou organizací The Legal 500 pro oblast „Dispute resolution“
a „Real estate and construction“.

SPOLUPRÁCE
Mališ Nevrkla Legal je členem Americké obchodní komory v České republice a partnerem sdružení ELSA
Česká republika. Právě dlouholetou spoluprací s ELSA
ČR se snaží přispívat k dalšímu vzdělávání a rozvoji
právních i jazykových znalostí studentů právnických
fakult.

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Longin Business Center
Na Rybníčku 1329/5
120 00 Praha 2
Tel.:	 296 368 350
e-mail: law.office@mn-legal.eu
www.mn-legal.eu
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Maršálek & Žíla,				
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla se sídlem ve Vsetíně byla založena prvního listopadu roku 2009 zakládajícími advokáty Mgr. Petrem Maršálkem a Mgr. Michalem Žílou. V červenci roku 2013 byla otevřena první
pobočka kanceláře ve Zlíně, která byla v červenci roku
2014 přesunuta do Holešova. Členové týmu advokátní
kanceláře Maršálek & Žíla se individuálně specializují
na konkrétní oblasti práva za současného zajištění 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
33 let věku.
Kvalitu právních služeb naší advokátní kanceláře podporuje používání moderních prostředků komunikace
na dálku. Pochlubit se beze sporu můžeme vlastním,
unikátně zpracovaným, systémem interní evidence,
jehož hlavní přednostní je moderní elektronická evidence správy právních sporů našich klientů. Systém
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 zvýšil o více
než o 60, a v současné době poskytuje naše advokátní kancelář právní služby permanentně více než osmi

desítkám firem z celé České republiky (tedy nárůst
stálých klientů kanceláře se od minulého sledovaného období zvýšil o 10).
Naší prioritou je osobní jednání s klienty včetně vyřizování běžné firemní agendy paušálních klientů v závazné lhůtě 24 hodin od okamžiku předání věci. Běžná agenda je vyřizována prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku. Našim klientům se snažíme
zabezpečit komfortní právní servis spočívající v aktivním jednání s jejich partnery, přípravou provozní
dokumentace včetně nastavení systému dodavatelsko-odběratelských vztahů. Naším cílem je minimalizovat vznik sporů vyplývajících z nedostatečné kvality
smluvní dokumentace, přičemž tento systém řízení
smluvních vztahů lze považovat za hlavní přínos stabilní spolupráce s našimi klienty. Tento řízený systém
zajišťuje minimalizaci sporných pohledávek a silné
postavení klienta v případném nalézacím řízení.
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 v Holešově.
Za dobu od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016 byly naší advokátní kanceláří v preferovaných právních oblastech
poskytnuty právní služby v následujícím rozsahu:
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PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ VČETNĚ
AKVIZIC A FÚZÍ:
V rozhodné době jsme v oblasti korporátního práva
poskytovali našim klientům komplexní právní služby (včetně např. nuceného přechodu účastnických
cenných papírů - squeeze out - postupem dle ust.
§ 375 a násl. zákona o obchodních korporacích). Ve
sledovaném období jsme dále poskytovali v jednom
případě právní služby v rámci akvizice s hodnotou
plnění ve výši 756 164 000 Kč. V období od 1. 8. 2015
do 31. 7. 2016 jsme úspěšně realizovali celkem 54 korporátních změn. V rámci korporátních změn byly naší
advokátní kanceláří poskytovány služby v oblastech
převodu akcií / převodů podílů se změnami ve statutárních orgánech, zvyšování základního kapitálu, převod části podniku (obchodního závodu), apod.

INSOLVENCE:
Naše AK podala v minulém období celkem 15 insolvenčních návrhů. Dále jsme podali v zastoupení klientů 52 přihlášek pohledávek v celkové výši
29 400 000 Kč.

tele, jako jsou rámcové či dílčí dohody o dočasném
přidělení a pokyny k dočasnému přidělení.

NEMOVITÉ VĚCI:
V době od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016 naše advokátní kancelář připravovala a úspěšně realizovala cca
250 kupních smluv, jejichž předmětem byl převod
vlastnického práva k nemovitostem (nemovitým věcem) zapsaným v katastru nemovitostí s celkovou
hodnotou převáděných nemovitých věcí převyšující
120 000 000 Kč. Oproti předchozímu období je o nárůst o více než 250 %.
Pro naše klienty jsme dále v rozhodné době připravili
přibližně více než 5 600 dokumentů (smlouvy, prohlášení, právní analýzy, apod.) a vyjádření ke specifickým
úkolům, a to ve všech preferovaných oblastech práva
shora specifikovaných, jakož i v ostatních oblastech
práva výslovně neuvedených.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE:
V posuzovaném období jsme v zastoupení klientů
převzali právní zastoupení klientů ve 315 právních
sporech. Součet vymáhaných částek v těchto sporech
činí cca 55 133 000 Kč. V posuzovaném období jsme
podali 155 návrhů na nařízení exekuce pro zaplacení
nároků v celkové výši přesahující 24 500 000 Kč.

PRACOVNÍ PRÁVO:
V rozhodném období, tj. od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016,
jsme pro klienty naší advokátní kanceláře připravili
přibližně 55 pracovních smluv, mzdových výměrů,
dodatků k pracovním smlouvám, dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, dohod o hmotné
odpovědnosti a dohod o srážkách ze mzdy. Dále jsme
vyhotovili zhruba 45 úkonů směřujících k ukončení
pracovního poměru, tedy dohod o rozvázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební
době. Rovněž jsme sepsali nebo zrevidovali přibližně
80 dokumentů souvisejících s dočasným přidělením
zaměstnanců agentury práce k výkonu práce u uživa-

Maršálek & Žíla, advokátní kancelář
Stará Cesta 676
755 01 Vsetín
Tel.:
+420 571 410 895
e-mail: vsetin@marsalekzila.cz
www.marsalekzila.cz
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MORENO VLK & ASOCIADOS				
MORENO VLK & ASOCIADOS (MVA) založili v roce
2006 José Julio Moreno Baena a Václav Vlk – uznávaní
odborníci na procesní zastupování. Oba vnímali vždy
právní poradenství jako komplexní podporu klienta
a z toho také vychází současná multidisciplinární nabídka MVA místních i mezinárodních právních služeb.
MVA existuje 10 let, ale naše praxe však začíná již roku
1986, respektive od roku 1995. Naší vizitkou je stabilita a zkušenost, zkušenost ze zastupování před soudy
a státními orgány. Nepyšníme se slovy dynamická či
perspektivně se rozvíjející, klíčové pro nás je, aby každý z našich právníků začínal od píky a měl zkušenosti
s kauzálním zastupováním. Hledáte-li korporátní dělníky práva, nejste na správné adrese. Pokud ale hrozí
soud, problém, je třeba vyřešit konkrétní záležitost,
realizovat jeden projekt, můžete se s důvěrou obrátit
na MVA.
Působíme ve Španělském království, České republice
a Slovenské republice. Naší doménou je kauzální zastupování se zaměřením na klasickou advokátní spornou a nespornou agendu a komplexní mezinárodní
a národní právní služby pro korporátní klientelu. Služby MVA nabízí přes dvacet interních advokátů, právníků a účetních ve všech třech zemích. Právní služby
poskytujeme nejen v českém a španělském jazyce, ale
také v anglickém, ruském, německém a slovenském.
Jsme jediná Česko-španělská advokátní kancelář, která poskytuje přímé zastoupení španělskými právníky.
Díky tomu je rozsah našich služeb jedinečný, zejména

pro české firmy s působností v hispánské oblasti a pro
španělsky mluvící klientelu. Naši právníci mají důvěrnou znalost místního prostředí – právní praxe, mentality lidí i společenských zvyklostí. MVA byla od samého
počátku existence vědomě budována jako mezinárodní advokátní kancelář vznikající spojením místních
advokátů z obou zemí, nikoliv tedy, jak je obvyklé, vytvářením zahraničních poboček českých advokátních
kanceláří v zahraničí či naopak zahraničních kanceláří
v Česku. Tento koncept je výjimečný nejen v rámci
prostředí české advokacie.
Spolupracujeme s kolegy z řady kanceláří a jsme vítanými procesními konzultanty v jejich záležitostech
a v záležitostech jejich klientů. Služby MVA hledají ti,
kteří chtějí řešit svoje problémy v rodinných či civilních věcech, avšak chtějí i v těchto věcech kompletní
služby na úrovni nejlepších českých a mezinárodních
korporátních kanceláří.
Španělsko-česká obchodní komora si vybrala MVA
jako jednoho z hlavních partnerů a jako jedinou advokátní kancelář, což je výrazem ocenění naší práce.
José Julio Moreno Baena byl zvolen prvním prezidentem komory a tuto funkci stále vykonává.

MVA V ČESKÉ REPUBLICE
Komplexní vedení sporu, správního řízení či trestního procesu, včetně přípravy a zajištění důkazů
a mediálního zastoupení
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Odpovědnostní vztahy z náhrad škody při plnění
smluv, insolvenčních řízení a odpovědnostní 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 ochrana
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
Dědické právo, právní vztahy k nemovitostem,
smluvní vztahy dle občanského zákoníku
Správní řízení

MVA VE ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ
Právní vztahy k nemovitostem a právní otázky
urbanismu
Komplexní korporátní agenda, investičního zastoupení a poradenství realizaci projektů v obchodu
a průmyslu na klíč
Vymáhání pohledávek a obchodní agenda
Náhrada škody
Rodinné právo a SJM
Zastupování při jednání se státní správou

MVA VE SPORTU
Zastupování při jednáních ve věci profesionálního angažmá, transferů, přestupů 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 smlouvy
sportovců, trenérů a osob, které vykonávají činnost
související se sportovní činností sportovců
Poradenství při využití reklamních práv
Legislativní činnost: příprava a tvorba sportovních
právních předpisů, řádů, statutů apod.
Vyjednávání smluvních podmínek s ostatními kluby, hráči, agenty, trenéry, sponzory, apod.
Příprava a revize smluv, zejména: transferové
smlouvy, smlouvy o hostování

MORENO VLK & ASOCIADOS
Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 224 818 736-7
Fax:
+420 224 818 736-7
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
www.moreno-vlk.eu
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MT Legal s.r.o.,					
advokátní kancelář
Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech práva veřejného investování, informačních a komunikačních
technologií, energetického, zdravotnického, vodohospodářského, stavebního, lesního, horního práva,
práva životního prostředí, obchodního, občanského,
správního, pracovního, práva EU, práva mezinárodního a práva v oblasti služeb obecného hospodářského
zájmu - SGEI vodohospodářských infrastruktur, teplárenství, dopravní obslužnosti.
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.
Ve všech uvedených oblastech naší specializace nabízíme našim klientům rovněž zastupování v soudních
a správních řízeních a v rozhodčích řízeních, vč. poradenství v oblasti práva mezinárodního (mezinárodní
arbitráže).
Využíváme rozsáhlých zkušeností jednotlivých členů
právnického týmu, který dnes tvoří více než 20 kvalifikovaných právníků. S ohledem na potřebu komplexního pokrytí požadavků klientů spolupracujeme
trvale s celou řadou externích konzultantů a znalců, ať
již v oblasti ekonomického či daňového poradenství,
či z prostředí IT/ICT, energetiky, čerpání prostředků
z fondů EU. Díky tomu je společnost schopna poskytovat plně kvalifikované poradenství přesně dle specifických potřeb klienta.

Naši právní specialisté pravidelně publikují v odborných mediích a přednáší na vědeckých konferencích
a odborných seminářích.
Společnost MT Legal byla založena v září 2008, a to na
letitých právních zkušenostech čtyř partnerů – 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 poskytujeme právní
poradenství také v jiných členských zemích Evropské
unie i mimo ni.
MT Legal je členem Asociace pro veřejné zakázky,
Asociace pro rozvoj infrastruktury (dříve Asociace
PPP), Asociace poskytovatelů energetických služeb
ČR (APES), České společnosti pro stavební právo a Těžební unie.

OCENĚNÍ
V letech 2015 a 2014 získala advokátní kancelář MT
Legal nejvyšší ocenění „Právnická firma roku pro oblast veřejných zakázek“ a v roce 2012 nejvyšší ocenění
„Právnická firma roku pro regionální kancelář“.
Současně se v této prestižní soutěži pořádané společností epravo.cz pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory pravidelně
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umisťujeme mezi nejlépe hodnocenými kancelářemi
jak pro oblast veřejných zakázek, tak pro oblast práva
informačních technologií.
Již řadu let udržujeme certifikát kvality ISO 9001:2015
(dříve ISO 9001:2008) udělovaný uznávanou certifikační společností NQA. Předmětem certifikace je „Poskytování právních služeb, poradenství v oblasti veřejného investování a provádění zadávacích a výběrových
řízení“.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Společnost MT Legal kromě své právní praxe dlouhodobě podporuje vybrané charitativní projekty
neziskových organizací a nadačních fondů. Spolupracujeme 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.
V oblasti sportu podporujeme hokejový tým HC Kometa Brno i hendikepované sportovce prostřednictvím České nadace sportovní reprezentace.
V roce 2014 se naše společnost MT Legal stala členem
Business Leaders Forum (BLF), jež je platformou sdružující společensky odpovědné podnikatele a firmy,
naplňující svými principy společenskou odpovědnost.
BLF je součástí prestižních mezinárodních organizací
International Business Leaders Forum a CSR Europe.
MT Legal je také již druhým rokem partnerem mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica.

PARTNEŘI SPOLEČNOSTI
Tomáš Machurek
je jedním ze zakládajících členů a současně i stávajícím předsedou výkonného výboru Asociace pro
veřejné zakázky
byl garantem připomínek MT Legal v rámci přípravy
zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na
novou evropskou legislativu
je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vy-

daného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře
byl přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem
obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně 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 veřejných
zakázek; v rámci své specializace řadu let intenzivně
přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích
a workshopech a publikuje v odborném tisku.

Milan Šebesta
již řadu let se specializuje na oblast práva veřejného
investování, zejména ve vazbě na právo ICT, oblast
energetiky a čerpání z fondů EU
byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu
je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře
kromě přímého spoluautorství zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, je rovněž spoluautorem
Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj a rozsáhlého
komentáře k zákonu o veřejných zakázkách
je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu
o veřejných zakázkách (ASPI, 2006)
v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium
oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University
of Nottingham ve Velké Británii u profesorky 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 obchodních a jiných právních sporů
v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší a publikuje v odborném tisku.
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David Dvořák
byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu
je členem Expertní skupiny MMR pro veřejné
zakázky
je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře
je přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
je autorem monografie „Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny“ (C. H. Beck, 2014)
je spoluautorem komentáře ke koncesnímu zákonu
(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 veřejné
zakázky
v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium
oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University
of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue
Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.)
zastupoval Českou republiku v Poradním výboru
pro veřejné zakázky Evropské komise a v pracovní
skupině pro veřejné zakázky UNCITRAL
v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší a publikuje v odborném tisku
je členem Legislativní komise ČKAIT a členem představenstva České společnosti pro stavební právo.

Petr Novotný
byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k nově připravovanému zákonu o veřejných
zakázkách ve vazbě na novou evropskou legislativu
je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře
byl členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a současně jedním z autorů komplexní Metodiky k zákonu
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj

má široké znalosti v oblasti komunitárního práva
veřejných zakázek a koncesí včetně tuzemské i evropské soudní judikatury a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
v roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální studium
oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University
of Nottingham ve Velké Británii u profesorky 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 obchodních a jiných právních sporů
v rámci své specializace hojně publikuje v odborném tisku.

NABÍZENÉ SLUŽBY
Veřejné zakázky
náš specializovaný právní tým realizoval pro své
klienty v dané oblasti již několik stovek zadávacích
řízení s celkovou hodnotou v řádech desítek miliard
korun
v oblasti veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní služby zahrnující zejména zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení
daného projektu včetně identifikace a zhodnocení
případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu
ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora
poskytujeme rovněž služby spočívající v realizaci
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 školicí a metodickou
činnost v oblasti veřejných zakázek
poskytujeme podporu v oblasti elektronizace zadávacích řízení a centralizovaných nákupů.

Koncese, PPP projekty
v této oblasti zajišťujeme díky svým dlouhodobým
zkušenostem zadavatelům právní podporu v nejširším slova smyslu
právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů
spočívá zejména ve zpracování koncepcí a analýz
vhodných modelů realizace PPP projektů (včetně
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koncesních projektů), zpracování koncesní a veškeré smluvní dokumentace či komplexní realizace
vlastního koncesního řízení nebo případně soutěžního dialogu na infrastrukturní projekty.

Veřejná podpora
veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného investování
klientům poskytujeme služby spočívající v poradenské a konzultační činnosti z hlediska práva veřejné podpory, návrzích vhodných řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravidel EU; jsme
současně schopni zastoupit klienta při jednáních
a řízeních před Úřadem pro ochranu 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 komplexní řešení právní problematiky pořizování SW
a HW, stejně tak i správa a údržba rozsáhlých počítačových sítí, implementace SW aplikací, výstavba
a provoz datových center, kompletní či částečný
outsourcing ICT se zohledněním ostatních právních
aspektů (např. pracovněprávních, ochrany práv duševního vlastnictví se zaměřením na právo autorské
apod.), právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů nebo právní služby spojené s provozem
datových schránek.

Fondy Evropské unie
díky úzké spolupráci s osvědčenými externími spolupracovníky jsme schopni nabídnout komplexní
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 navazujících kroků souvisejících s vlastní realizací projektu
(např. realizaci zadávacího či koncesního řízení)
naše specializace nacházejí uplatnění například
i při administraci řady zadávacích řízení vztahujících se k jednotlivým operačním programům (zejména ROP, OPŽP, VaVpI, OPPIK).

Energetika
specializujeme se na poradenství v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie
v roce 2011 jsme vytvořili se společností SEVEn,
o. p. s. strategickou alianci pro realizaci projektů
EPC (Energetických služeb se smluvně zaručenou
úsporou) směřujících ke zvyšování energetické
účinnosti, v rámci kterých je klientům poskytováno
komplexní odborné poradenství ve formě technické i právní podpory.

Provozní smlouvy ve vodohospodářství
problematika provozních smluv ve vodohospodářství 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 vodohospodářské infrastruktury (obce, municipální společnosti)
a provozovateli této infrastruktury tak, aby smlouvy
splňovaly zejména požadavky tzv. nejlepší mezinárodní praxe. To je jedna ze zásadních podmínek
pro čerpání finančních prostředků na obnovu této
infrastruktury z Fondu 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.

Dopravní obslužnost
zajišťování dopravní obslužnosti kombinuje problematiku zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory, resp. služeb obecného hospodářského zájmu
a dopravního práva
MT Legal poskytuje poradenství ve vztahu jak
k veřejné autobusové, tak železniční dopravě a je
schopen díky osvědčeným partnerům z technické
a ekonomické oblasti nabídnout komplexní služby
v této oblasti.

Korporátní a závazkové právo
právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré
záležitosti týkající se korporátního práva, od zvolení
vhodného typu společnosti a jejího založení přes
komplexní správu korporátních záležitostí, až po
likvidaci obchodních společností
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v záležitostech závazkového práva jde o komplexní
poradenství při tuzemských i mezinárodních transakcích, a to od navržení optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace,
až po asistenci při zajišťování 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 akviziční transakce, poradenství při strukturování a realizaci transakcí finančního a investičního charakteru (přeměny
společností, převody majetkových účastí, převody
podniku či jeho části apod.), a to včetně vyhledávání a výběru vhodných subjektů
úzce spolupracujeme s ekonomickými, účetními
a daňovými experty; naším cílem v těchto projektech je efektivně realizovat transakci za podmínek,
které budou pro klienta co nejvýhodnější.

Horní právo a právo životního prostředí
právní poradenství v oblasti povrchového dobývání (horní zákon, zákon o hornické činnosti, zákon
o geologických pracích, zákon o nakládání s těžebním odpadem)
poradenství v oblasti práva životního prostředí
(např. zákon o ochraně přírody a krajiny) a týkající
se působnosti dalších právních předpisů (např. procesy EIA)
zastupování klientů ve správních a soudních řízeních s vazbou na ochranu a využívání nerostného
bohatství (např. v souvislosti s vyhledáváním 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 pokladna Centrum sdílených služeb
Státní fond rozvoje bydlení
Moravskoslezský kraj
Liberecký kraj
Jihomoravský kraj
Hlavní město Praha
Statutární město Brno
Statutární město Ostrava
Statutární město Olomouc
Technické sítě Brno
Sako Brno
Pražská teplárenská
Dopravní podnik Ostrava
Zemský archiv v Opavě
Ředitelství silnic a dálnic
CESNET
MOTT MACDONALD Praha
Swietelsky stavební
ArcelorMittal Ostrava
C-Energy Bohemia
Energetika Třinec
Elektrárny Opatovice
Geosan Group
KLEMENT
Město Spálené Poříčí
Palivový kombinát Ústí
ZEPRIS
SPP – distribúcia
CROY
Městská policie Brno
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 866 555
Jakubská 121/1
602 00 Brno
Tel.:
+420 542 210 351
Bukovanského 30
710 00 Ostrava
Tel.:
+420 596 629 503
e-mail: info@mt-legal.com
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, slovenského a unijního práva:
soutěžní právo,
regulovaná odvětví, zejména energetika,
veřejné zakázky,
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 advokátními
kancelářemi.

SPECIALIZACE
NKA poskytuje v oblastech, na něž se specializuje, zejména následující právní služby:

Právo hospodářské soutěže
Právní poradenství pokrývá všechny aspekty soutěžního práva, zejména:
ohlašování spojení soutěžitelů u národních soutěžních 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 soutěžním orgánům nebo Evropské komisi a následné zastupování
stěžovatele,
zastupování před soudy v souvislosti se soukromoprávním 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 jednání s poskytovateli veřejných podpor,
poradenství k zákonu o významné tržní síle v České
republice a zákonu o neprimeraných podmienkach
v obchodných vzťahoch na Slovensku.

Regulovaná odvětví
NKA se zaměřuje na právní poradenství zejména v oblasti energetiky a telekomunikací. Právní poradenství
zahrnuje mimo jiné:
komplexní právní analýzy,
zastupování při jednáních se správními úřady,
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zastupování v řízeních před regulačními orgány
a soudy.

neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů
nebo Evropské komise (tzv. dawn raids).

Veřejné zakázky

REFERENCE

NKA poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné
zakázky, zejména:

Reference NKA z poslední doby zahrnují mimo jiné následující právní poradenství:

zpracování analýz, posouzení a určení vhodné koncepce zadání veřejné zakázky,
realizaci a komplexní administraci zadávacích řízení
včetně příprav veškeré smluvní dokumentace,
právní prověrky realizovaných zadávacích řízení,
zastupování uchazečů o veřejnou zakázku při podávání 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 opatření
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 předních mezinárodních advokátních kancelářích, ale například i u Evropské komise. Jádro týmu NKA je v oblasti českého
soutěžního práva pravidelně hodnoceno uznávanými
mezinárodními advokátními ročenkami (např. Chambers Global, Chambers 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 specializuje, poskytovat veškeré požadované právní poradenství, a to
včetně akutního právního poradenství například při

Spojování soutěžitelů
KKCG PLC a Foxconn Technology CZ s.r.o. v souvislosti s vytvořením společného podniku činného v oblasti provozování datových center v České republice;
ohlášení bylo realizováno před Evropskou komisí,
KKCG AG a Foxconn Technology CZ s.r.o. v souvislosti
s vytvořením společného investičního fondu zaměřeného na investování do IT společností; ohlášení
bylo realizováno před Evropskou komisí,
CEMEX Czech Republic, s.r.o. v souvislosti s nabytím
kontroly nad společností Holcim (Česko) a.s.; jedno
z největších spojení soutěžitelů posuzované v posledních letech ze strany ÚOHS; specifičnost spojení
soutěžitelů spočívala nejenom v síle obou podnikatelských subjektů, ale i ve velkém množství lokálních
relevantních trhů; schváleno v rámci tzv. druhé fáze
bez uložení závazků.

Šetření ÚOHS/Evropské komisi
pět společností skupiny Siemens pro údajné protisoutěžní jednání v oblasti plynem izolovaných spínacích ústrojí (GIS); jednalo se o jedno z největších
šetření možné kartelové dohody ze strany ÚOHS
a jednu z nejvyšších uložených pokut; právní poradenství spočívalo jednak v zastupování ve správním
řízení před ÚOHS a následně v soudních řízeních
před Krajským soudem v Brně a Nejvyšším správním
soudem; součástí bylo i řízení o předběžné otázce
před Soudním dvorem EU v Lucemburku; uložená
pokuta musela být ze strany ÚOHS dvakrát vrácena;
ÚOHS mezitím správní řízení zastavil,
CHALIŠ s.r.o. v souvislosti v šetřením tzv. malého
stavebního kartelu; šetření klienta bylo vyčleněno do samostatného správního řízení a ukončeno
narovnáním,
dvě společnosti skupiny Panasonic v souvislosti
s údajným protisoutěžním jednáním v oblasti katodových obrazovkových trubic; jednalo se o jedno
z největších šetření možné kartelové dohody ze strany ÚOHS,
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podání žádostí v rámci programu shovívavosti (leniency program) za dvě významné, mezinárodně činné
společnosti; vzhledem k charakteru věci nelze poskytnout další informace,
dvě obce při šetření ÚOHS v oblasti regulace výherních zařízení na území klienta; specifičnosti případu
spočívá mimo jiné v tom, že jde o šetření dle § 19a
ZOHS, k němuž dochází velmi zřídka.

Stížnosti k ÚOHS
LL-CARPENTER s.r.o. v souvislosti se znemožňováním činnosti zprostředkovatele dovozu automobilů;
následně podání stížnosti u Evropské komise; v současné době probíhá jednání s Evropskou komisí,
energetickou společnost v souvislosti se stížností na
zneužívání dominantního postavení na trhu hnědého energetického uhlí.

Veřejná podpora
14|15 Baťův Institut Zlín v souvislosti s dotací na rekonstrukci budovy a provozní činnost institutu,
významné podnikatelské skupině v rámci řízení
o oznámení veřejné podpory u Evropské komise,
významnému poskytovateli IT služeb v souvislosti
s podáním stížnosti k Evropské komisi proti neoprávněně 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 služby odpadového
hospodářství,
SuperCom Ltd v rámci veřejné zakázky na dodávku
elektronického monitorovacího systému pro trestní justici, která byla realizována formou soutěžního
dialogu.

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 210 320 260
e-mail: praha@nklegal.eu
www.nklegal.eu
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Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.		
Advokacie byla jedním z prvních povolání v České republice po 17. listopadu 1989, která se stala plně soukromou. Od července 1990 musel každý advokát jít se
svojí kůží na volný trh, anebo se s výkonem advokacie
zcela rozloučit. Právní pomoc (později právní službu)
od tohoto data vykonávají advokáti bez jakékoliv ingerence, ale zároveň i bez jakékoliv dotace státu. Svoboda vykoupená nejvyšší možnou odpovědností, jak
právní, tak morální.
Advokátní kancelář Nespala byla založena poté, kdy
jednotliví advokáti začali zjišťovat, že k naplnění jejich
ambicí a zároveň ke zlepšení poskytované právní pomoci je zapotřebí se sdružit. Vznikla jako sdružení dne
1. března 1991.
Nyní působí již na čtyřech pracovištích kanceláře
(Praha, Čelákovice, Brandýs nad Labem). Od června 1994 Advokátní kancelář Nespala působí v asociaci
"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 kvalitních 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 21
128 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 914 138
e-mail: praha@aknespala.cz
www.aknespala.cz
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NIELSEN MEINL,
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář NIELSEN MEINL nabízí obchodním společnostem i fyzickým osobám pevné zázemí
v jejich právních záležitostech. Poskytuje služby v oblasti obchodního, občanského i správního práva.
Budujeme tým specializovaných právníků, jehož
úkolem je poskytnout klientům skutečnou podporu
v řešení právních a regulačních aspektů jejich činnosti. Právě specializace nám umožňuje nabídnout
zkušenosti a znalosti nejen právní, ale i v daném
oboru. Jde zejména o smluvní právo obchodní, práva
související s novými technologiemi, médii a telekomunikacemi a právní ochranu duševního vlastnictví
(autorských práv, domén, know-how a obchodního
tajemství, ochranných známek apod.), farmaceutické
právo a právo související s poskytováním služeb ve
zdravotnictví.
Zaměřujeme se na regiony České republiky a Slovenska, prostřednictvím lokálních partnerů jsme dále
schopni zajistit právní poradenství i v dalších zemích
světa.
Sledujeme vývoj v oblasti práva a regulace a proaktivně připravujeme klienty na možné legislativní změny
ovlivňující jejich podnikání.
Respektujeme právo a své klienty – nikdy se nespoléháme jen na své znalosti, ale vždy se vracíme k pramenům, analyzujeme je, sledujeme vývoj právní teorie i rozhodovací praxe. Máme velký respekt k našim
klientům, jejichž důvěra a spokojenost jsou pro nás

znakem, že poskytujeme služby skutečně profesionálně. Klienti jsou a vždy budou největším zdrojem naší
inspirace.
K hlavním specializacím kanceláře NIELSEN patří právo moderních technologií (IT, internet apod.), mediální a telekomunikační právo, farmaceutické a zdravotní právo a dále právní podpora obchodních transakcí
při přípravě a vyjednávání smluv.
Naše znalosti právních i obchodních principů ve výše
uvedených oblastech využíváme i v dalších oborech.
Při fúzích a akvizicích jsme např. schopni nabídnout
klientům znalost problematiky ochrany duševního
vlastnictví, při výstavbě nemovitostí zase využíváme
zkušenosti z rozsáhlých obchodních transakcí, pro
které jsme připravovali smluvní dokumentaci, vč. nástrojů zajišťujících vložené investice. Stejně tak využíváme získané know-how i v odvětví pracovního práva
apod.

NAŠE SPECIALIZACE:
Nové technologie a média
Kancelář má dlouhodobé zkušenosti v oblasti moderních technologií.
V oblasti informačních technologií jde zejména o implementaci a podporu IT systémů, ochranu software
a jeho licencování, poskytování IT služeb s garantovanou kvalitou (vč. SLA), vč. služeb souvisejících s out-
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sourcingem či Cloud computingem (a služeb na bázi
xAAS).
V oblasti telekomunikací se zabývá regulačními otázkami (zejm. v souvislosti s provozováním sítí elektronických komunikací, vč. bezdrátových spojů apod.,
poskytováním služeb elektronických komunikací
a služeb v oblasti televizního a rozhlasového vysílání).
Věnuje se též problematice ochrany spotřebitele na
úrovni ČR i EU a jejích dopadů na podnikání.
V oblasti mediálního práva se věnuje především otázce autorských práv, regulaci reklamy a obecně problematice elektronických médií (TV, rozhlas, online).
Kancelář má bohaté zkušenosti z oblasti online podnikání, vč. řešení problémů s absencí mezinárodně
přijatelné úpravy autorských práv, vč. zpracování vzorových obchodních podmínek, vytváření systémů pro
ochranu osobních údajů atd.

Obchodní transakce
Kancelář poskytuje své služby i při přípravě a realizaci
rozsáhlých obchodních transakcí, které jsou citlivé nejen na věcné smluvní zakotvení, ale též na záruky a jiné
formy zajištění povinností. Díky svým zkušenostem
z oblasti mezinárodních investic, finančního a bankovního práva je schopna podpořit klienty i v oblasti
úvěrového financování, bankovních záruk apod.
V oblasti mezinárodních transakcí spolupracuje kanceláře se zahraničními partnery, přičemž se orientuje
zejména na regiony východní Evropy a Asie, vč. států
SNS, Číny apod.

Korporátní právo
Kancelář se specializuje i na různé aspekty korporátního práva. Ať již jde o nastavení corporate governance
(vč. řešení vztahů mezi společnostmi v holdingu, společností a statutárním orgánem, pracovněprávní vztahy, ochranu osobních údajů a soukromí zaměstnanců
atd.), nebo o transakce v oblasti fúzí a akvizic.

Nemovitosti
Kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti trhu nemovitostí. Poskytuje podporu v oblasti developerských
projektů, ať již jde o jejich výstavbu či následný prodej

a jiné zužitkování, zajišťuje převody a pronájmy bytů
a nebytových prostor, vznik věcných břemen, jakož
i realizaci dalších transakcí v oblasti nemovitostí.

Řešení sporů
Kancelář zastupuje klienty i při řešení sporů. Preferuje přitom mimosoudní řešení sporů, případně řešení
prostřednictvím formální či neformální mediace. Kromě toho pravidelně zastupuje klienty v soudních řízeních, včetně rozhodčích řízení.
Kancelář je jedním ze zakládajících členů Českého
mediačního fóra, její právník, Tomáš Horáček, je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
ČR a Agrární komoře ČR, zakládající partner Tomáš Nielsen je rozhodcem Mezinárodní obchodní arbitráže
v Rize.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH:
NIELSEN MEINL rozvíjí svou činnost i prostřednictvím
účasti v řadě organizací a sdružení, např.:
Sdružení pro dopravní telematiku (www.sdt.cz)
Skandinávská obchodní komora (www.nordicchamber.cz)
Komora pro spolupráci se státy SNS (www.komorasns.cz)
International Press Institute (www.freemedia.at)
StartupYard Limited (www.startupyard.com)
TechSquare (www.techsquare.cz)

OCENĚNÍ:
Kancelář NIELSEN MEINL byla v roce 2015 zařazena
mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře v České republice v oblasti TMT (technologie, média, telekomunikace) v prestižním mezinárodním žebříčku Legal500.
Byla dále vyhlášena právnickou firmou roku 2015
v oblasti TMT agenturou ACQ a obdržela i další ocenění. Partner kanceláře, Tomáš Nielsen, obdržel též Výroční cenu za rok 2014 České asociace elektronických
komunikací.
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NÁŠ TÝM:
JUDr. Tomáš Nielsen
Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému
a mediálnímu právu. Účastnil se řady projektů ve fázi
vyjednávání o nastavení projektu s ohledem na zajištění klienta a tvorby smluvní dokumentace pro rozsáhlé implementace informačních systémů pro velké
i střední zákazníky (banky, výrobní společnosti apod.),
zastupoval klienty ve sporech v oblasti IT a poskytoval
poradenství i v oblasti regulačních záležitostí (vztahy
k ČTÚ, RRTV apod.).
Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. Má bohaté
zkušenosti v oblasti českého i mezinárodního smluvní
práva. Zaměřuje se rovněž na hledání jednoduchých,
ale bezpečných struktur transakcí s ohledem na požadavky a potřeby klienta. Věnuje se i otázce financování transakcí s přihlédnutím k regulaci trhu platebních
služeb.
Tomáš Nielsen má zkušenosti též v oblasti finančních
transakcí. Připravoval několik projektů pro poskytovatele platebních služeb, věnuje se též problematice
dodržování pravidel stanovených předpisy o ochraně
proti praní špinavých peněz (AML) apod. Připravoval
ve spolupráci s několika bankami úvěrové transakce
v hodnotě stovek milionů eur. Věnuje se též otázkám
mezinárodního platebního styku ve vztahu ke státům
mimo Evropskou unii (Rusko, Čína, USA apod.).
Tomáš Nielsen se mnoho let zabývá právními vztahy
k nemovitostem. V současné době se účastní projektů
v oblasti developmentu i řízeného prodeje developerských projektů, jakož i investic do komerčních nemovitostí, jejich správy atd. V minulosti působil například
ve Sdružení nájemníků, kde získal bohaté zkušenosti
v otázkách ochrany nájemních vztahů apod.
Má rozsáhlé zkušenosti i s tzv. krizovým managementem, tj. řešením historických nedostatků či problémů
na straně klientů.
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze.
Tomáš Nielsen je laureátem Výroční ceny České asociace elektronických komunikací za rok 2014. V mi-

nulosti působil jako šéfredaktor odborného časopisu
Technologies & Prosperity, ředitel rozvoje podnikatelské sítě IT podnikatelů TUESDAY Business Network
(dříve First Tuesday), následně též jako právník a následně partner mezinárodní advokátní kanceláře Rowan Legal.
Tomáš Nielsen přednáší telekomunikační právo na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právo ICT na
Fakultě dopravní ČVUT. Je rovněž rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize. V minulosti též zastával post prezidenta Sdružení uživatelů elektronických komunikací v ČR. Byl členem pracovní skupiny
Ministerstva kultury SR pro novelu autorského zákona.
Tomáš Nielsen je autorem či spoluautorem řady
odborných článků a publikací, například komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde,
2014), Základy softwarového práva (Wolters Kluwer,
2011), Práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana (European Commission - Enterprise and Industry,
2009), Company Formations (CorporateINTL, 2009,)
apod. Účastní se konferencí, na nichž též přednáší,
např. ISSS, Systémová integrace, Business & Information FORUM, Digit 2009,Evropské patentní fórum a PATINOVA apod.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Tomáš Horáček se specializuje zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy
a řešení obchodních sporů. Od roku 1996 působí též
na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK
jako odborný asistent, tajemník a byl i proděkanem
pro magisterský studijní program. V současné době
působí jako ředitel Mezioborového centra rozvoje
právních dovedností PF UK.
Tomáš Horáček dále působí jako rozhodce u stálého
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky, je zprostředkovatelem a rozhodcem kolektivních sporů zapsaným u Ministerstva práce a sociálních věci ČR a je
členem sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR. Je
mediátorem a členem Asociace mediátorů Slovenské
republiky.
Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, je
autorem řady odborných publikací a článků a je spo-
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luautorem komentáře k novému zákonu o obchodních korporacích a k novému občanskému zákoníku.

Mgr. Michal Svatoň
Michal Svatoň se věnuje problematice obchodních
závazkových vztahů, práva nemovitostí a bytového
práva. Má zkušenosti rovněž se zastupováním klientů
před soudy a správními orgány.
Po absolvování vysokoškolských studií na Právnické fakultě Západočeské univerzity působil krátce na
exekutorském úřadu a následně v advokátní kanceláři v Praze. V rámci své praxe na exekutorském úřadu
získal zkušenosti v oblasti exekučního řízení, které následně využil ve své koncipientské praxi v advokátní
kanceláři při zastupování klientů.
Michal Svatoň se aktivně zajímá o alternativní řešení
sporů. Je členem mezinárodní skupiny zabývající se
rozvojem a podporou mediačního řízení.

Mgr. Ivana Nemčeková
Ivana Nemčeková se věnuje právu moderních technologií (IT, internet, online média) a přípravě obchodních smluv na lokální i mezinárodní úrovni. Zabývá se
též problematikou korporátního práva. Díky předchozímu zahraničnímu působení má zajímavé zkušenosti
především v oblasti mezinárodní ochrany duševního
vlastnictví a její návaznosti na internet.
Již během studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se zúčastnila vzdělávacího programu na University
of Turku ve Finsku, kde se věnovala otázce ochrany
autorských práv a průmyslového vlastnictví z hlediska mezinárodního práva a práva EU. Před nástupem
do kanceláře NIELSEN MEINL působila v advokátní
kanceláři, praxi vykonávala u soudů České republiky
i Slovenska, krátce pracovala i v Úradu priemyselného
vlastníctva SR v oblasti mezinárodní agendy.
Ivana Nemčeková se aktivně zajímá zejména o aktuální trendy v oblasti práva regulujícího internet a IT
a obecně ochrany duševního vlastnictví.

Mgr. Jan Přibyl
Jan Přibyl se věnuje problematice obchodních smluv
v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích. Zabý-

vá se též problematikou regulace v oblasti finančního
práva a v oblasti práva obchodních korporací. Působí
rovněž v oblasti sporné agendy, ať již na úrovni mimosoudního, tak i soudního řešení sporů (vč. rozhodčího
řízení). Podrobně se věnoval problematice obchodních závodů a dispozic s nimi.
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Již během studií absolvoval odborné stáže
u českých soudů, a to na úseku občanskoprávním
i trestním, kratší část stáže strávil též u soudních
vykonavatelů.
Též se aktivně zajímá o problematiku spolkového práva. Řadu let aktivně působí v České obci sokolské, jednoho z největších spolků v České republice.

NAŠE REFERENCE:
Zastupování akcionářů při prodeji střední IT společnosti zájemci kotovanému na burze v USA (hodnota
cca 5.000.000 EUR)
Příprava smluvní dokumentace pro mezinárodní
banku a následné vyjednávání obchodních podmínek s mezinárodním dodavatelem IT systémů (hodnota cca 3.500.000 EUR)
Zastoupení významné české internetové společnosti při vstupu strategického investora (hodnota
cca 2.000.000 EUR)
Projekty v oblasti zajištění souladu s novými předpisy z roku 2014 (občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích)
Komplexní právní podpora významné realitní
společnosti při rozvoji spolupráce s vlastníkem
developerského projektu v Praze v hodnotě cca
140.000.000 EUR
Příprava smluvní dokumentace pro výrobce součástí elektrárenských bloků
Zastoupení investora při nabytí společnosti v hodnotě cca 3.500.000 EUR
Zastoupení akcionářů při prodeji akcií společností
v hodnotě cca 18.000.000 EUR
Zpracování řady obchodních podmínek pro internetové společnosti a online média (vč. problematiky ochrany soukromí a osobních údajů, cloud computingu apod.)

NAŠI KLIENTI
Jedna z největších bank na českém trhu
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Jeden ze 3 největších telekomunikačních operátorů
na českém trhu
Uznávaný soukromý investor v oblasti IT a internetu
Mezinárodní investiční společnost
Poskytovatel bankovních a firemních informačních
systémů
Jedna z nejrychleji rostoucích realitních společností zaměřených na region SNS
a mnoho dalších.

NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.
Žatecká 55/14
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 270 004 935
e-mail: praha@nielsenmeinl.com
www.nielsenmeinl.com
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PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
PETERKA & PARTNERS je moderní, nezávislá advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby
v regionu střední a východní Evropy, která si od svého
založení v roce 2000 vybudovala silnou pozici na klíčových trzích, se schopností poskytovat svým klientům
komplexní právní i daňové poradenství a stala se tak
dynamickou alternativou mezinárodních i lokálních
advokátních kanceláří.
PETERKA & PARTNERS pokrývá region střední a východní Evropy prostřednictvím devíti plně vlastněných kanceláří, a to v České republice, na Slovensku,
Ukrajině, Bulharsku, Rusku, Polsku, Rumunsku, Bělorusku a v Maďarsku a brzy také v Chorvatsku. Všechny
pobočky jsou 100% vlastněnými dceřinými společnostmi s jedním společným vlastníkem, což umožňuje využití konceptu „jedné firmy“.
S více než 150 právníky a daňovými poradci zastupuje
PETERKA & PARTNERS 1500 klientů v regionu střední
a východní Evropy, z nichž téměř 200 patří k světovým
lídrům. Firma není závislá na žádném klientovi, státě
nebo místní správě a je také finančně nezávislá.

Hlavní výhody tohoto jedinečného, na klienty
orientovaného přístupu:
zajištění právních služeb pro celý region střední
a východní Evropy z jednoho kontaktního místa
možnost smluvně zajistit právní služby prostřednictvím lokálních advokátních kanceláří v rámci regionu střední a východní Evropy

jeden společník odpovědný za řízení a koordinaci
veškerých právních služeb poskytovaných klientovi
v regionu
povědomí o obchodní struktuře a podnikové kultuře klienta, vzorových dokumentech apod., a schopnost využívat tyto znalosti ve prospěch klienta v různých zemích regionu
veškeré služby lze poskytovat na základě jediné
smlouvy o poskytování právních služeb
jednotné sazby, jeden fakturační systém a sazby za
právní služby určené na základě významu spolupráce v regionu
regionální vize a přístup ruku v ruce s rozsáhlými
odbornými znalostmi místního trhu
pokrytí regionu střední a východní Evropy, např. ve
Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Hercegovině, ale
i mimo tento region, např. v Turecku, Kazachstánu
a kavkazských státech
PETERKA & PARTNERS má hluboké znalosti o globálním trhu právních služeb, což umožňuje efektivně řídit
právní případy nejen v rámci střední a východní Evropy, ale i v dalších zemích po celém světě. Prostřednictvím centrálního oddělení vnějších vztahů je zajištěna
bezproblémová koordinace právních služeb v několika jurisdikcích zároveň. Klientům působícím v širším
mezinárodním prostředí asistuje PETERKA & PARTNERS díky silným pracovním a osobním vztahům
s advokátními kancelářemi v 90 zemích a poskytuje
tak svým klientům přístup k nejlepším místním právníkům v každé jurisdikci. PETERKA & PARTNERS je
zároveň členem mezinárodních sítí nezávislých ad-
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vokátních kanceláří jako je TerraLex®, International
Lawyers Network a Globaladvocaten.

PETERKA & PARTNERS PŘEDSTAVUJE
REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY:
Zkušenosti v širokém spektru právních oblastí a průmyslových odvětví zajišťují specializované pracovní
skupiny, které kombinují nejvyšší úroveň právní odbornosti se znalostí podnikatelského prostředí, což
umožňuje efektivní podporu podnikání našich klientů. Vzhledem k rostoucímu zájmu o integrované služby nabízené prostřednictvím vysoce specializovaných
týmů napříč pobočkami, PETERKA & PARTNERS dále
rozvíjí pracovní skupiny, a to zejména na regionální
úrovni.
Regionální pracovní skupiny v rámci PETERKA & PARTNERS jsou rozděleny do specializovaných
kategorií podle oblastí práva, průmyslu a jazykových
sekcí. Každá skupina je vedena právníkem s mimořádnými zkušenostmi nejen na regionální úrovni, ale
také v jednotlivých zemích, což umožňuje poskytovat
klientům a partnerským advokátním kancelářím nejvyšší úroveň odborných znalostí.
V současné době poskytujeme služby zejména prostřednictvím těchto pracovních skupin:
Hospodářská soutěž
Bankovnictví a finance
Compliance a regulatorní otázky
Korporátní záležitosti
Trestní právo
Ochrana údajů
Rodinné právo
Obchodní právo a distribuce
Cizinecké právo
Duševní vlastnictví
Pracovní právo
Soudní spory a insolvence
Fúze a akvizice
Veřejné zakázky
Nemovitosti
Daňové poradenství
Kromě toho máme i tzv. Sektorové pracovní skupiny,
sestavené podle potřeb našich klientů. Mezi ně patří:
Automobilový průmysl

Informační technologie
Energetika
Farmaceutický a biologický průmysl
Soukromý kapitál
Maloobchod a luxusní zboží
Sport, média a zábavní průmysl
Doprava a logistika
Navíc máme sekce specializované na německy, rusky
a francouzsky hovořící klienty, které poskytují právní
služby v jednotlivých zemích i integrované služby napříč regionem střední a východní Evropy.

VYBRANÍ KLIENTI PETERKA & PARTNERS:
Aalberts Industries; AB Fagerhult Holding; Acer; Alcatel-Lucent; Alfa Laval; Alk Abelló; Ameda AmerisourceBergen; Andritz; Arkema; Ascendum Group;
AstenJohnson; Atlas Copco; Auchan, Augustin Quehenberger; Amsted Industries; Bekaert; Betamet;
Bigadan; Bouygues Construction; CBD Group; CIM
Group; CNH Industrial; Crest Group; Danfoss; De Agostini; Deceuninck; DFDS; Descours & Cabaud; DSV; Edison Chouest Offshore companies; EM Group; Emerson; Enel; Erste Group; Eurazeo; Eurosticks; Ezpada;
Fagerhult; Filcon; Fraikin; Gardner Denver; Gosselin;
Gunnebo; HanesBrands; Hanjin; Honeywell International; Huhtamäki Oyj; HTC Holding; Ista; Italmobiliare; Jarden Corporation; Johnson & Johnson; Kiilto;
KKCG Group; Konica Minolta; L’Isolante K-Flex; Lapp;
Le Creuset; Lego Group; Lhoist; Lonza; LU-VE; Magotteaux; Manpower; Marriott International; Media-Press;
MFC Group; Mölnlycke Health Care; Mustang; Mylan;
Newell Brands; Nielsen; Niko Group; NKT; Nipro; NNE
Pharmaplan; Nutreco; Pankas; Paroc; Plastic Omnium;
Peters Surgical; Prograin; PSA Peugeot Citroën; Ratos;
Renault; Sakthi Group; Samlerhuset; Semences Prograin; Shell; Skanska; Smithfield; Steelforce; Strabag;
Swiss Re; Tetra Laval; TSR; UniCredit Group; Uralita;
Veolia Environnement; Vinci; Visotec; VKR Holding;
Wesco International; XPO Logistics; YIT; Zannier Group

PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
Karlovo náměstí 671/24
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 246 085 300
e-mail: marek@peterkapartners.cz
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 komplexní transakce a spory i každodenní podporu svých
klientů zejména v oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT). Je častou volbou nadnárodních korporací, investičních fondů a mezinárodních 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 (Alcatel, British
Telecom, GTS Novera, Orange, Skype, Tele2, TeliaSonera, T-Mobile, Vodafone, Volný), informačních technologií (Apple, AVG, DHL Information Systems, Microsoft), médií (Disney, MTV Adria, Turner Broadcasting)
a dalších odvětví (Unibail-Rodamco, Bidvest, Unilin).
Sdružení Pierstone má kanceláře v Bruselu, Londýně,
Moskvě a Praze.

OBLASTI SPECIALIZACE
právo IT a technologií
soutěžní právo a právo EU
regulace v oblasti telekomunikací
fúze a akvizice
média
outsourcing

veřejné zakázky
obchodní právo
korporátní právo
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 více než 16 let pracovala na
některých z největších IT a telekomunikačních transakcích v regionu. Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním IT společnostem, hlavním operátorům mobilních a pevných sítí v regionu i vládním
institucím. V uplynulém roce se podílela na klíčových
projektech v oblasti telekomunikací a informačních
technologií na českém trhu, včetně multimiliardové
aukce na mobilní frekvence 4. generace, programu
podpory přístupových sítí nové generace (NGA), sdílení mobilních sítí mezi společnostmi T-Mobile a Telefónica a multimiliardových veřejných zakázkách na
centrální nákupy software orgány státní správy. Nezávislá hodnocení právních expertů dlouhodobě uvádějí
Janu Pattynovou jako předního odborníka na oblast
práva technologií, médií a telekomunikací.
Tomas Schollaert je řazen mezi přední právníky v regionu se specializací na oblast technologií. Za posledních více než 16 let poskytoval právní poradenství klientům z 20 zemí střední a východní Evropy při
významných transakcích a v případech zahrnujících
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oblast regulace, hospodářské soutěže či řešení sporů.
Úspěšně se podílel na prvních případech v oblasti evropského 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 přednášející je často zván
na mezinárodní konference.

Legal 500 (2016) M & A – nově od roku 2015 v reakci
na naši úspěšnou M & A praxi
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

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 poradenství
společnostem z oblasti IT a médií, finančním institucím, účastnila se strategických transakcí a radila při
mnoha licenčních obchodech světových softwarových společností. Je expertkou na ochranu osobních
údajů, cloud computing a informační 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 obchodní právo. Má více než 18letou praxi
a poskytovala 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, restrukturalizacích
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, korporátního práva atp. V minulosti strávila 8 let v Linklaters, jedné z nejvýznamnějších
globálních advokátních kanceláří, a 3 roky v advokátní kanceláři Glatzová & Co.

OCENĚNÍ
Chambers Europe (2016) Band 1 TMT – nepřetržitě
12 let od založení advokátní kanceláře
Legal 500 (2016) Tier 1 TMT – nepřetržitě 12 t od založení advokátní kanceláře

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 392/9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 234 958
www.pierstone.com
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Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
O NÁS

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři se
sídlem v Praze svým klientům nabízí již od roku 1996
právní služby na profesionální úrovni s ohledem na
specifika právního řádu České republiky a práva EU.
Od počátku činnosti kanceláře je zavedeným standardem poskytování komplexních právních služeb a poradenství spojených s podnikatelskou činností pro
významnou tuzemskou i zahraniční klientelu. Předpokladem takového nasměrování bylo vytvoření vysoce
odborného a zkušeného týmu právníků, jejich specializace a koordinace v rámci jednotlivých oblastí práva.
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři patří
mezi přední renomované advokátní kanceláře v České republice. V současné době v ní působí více než
40 právníků s dlouholetou právní praxí. Elementární
schopností všech právníků kanceláře je poskytovat
právní služby v anglickém jazyce. V případě potřeby
může kancelář komunikovat rovněž v německém,
francouzském či španělském jazyce.
Z hlediska odborné specializace poskytuje kancelář
služby primárně v oblasti fúzí a akvizic, private equity,
korporátního práva a restrukturalizací, obchodních
arbitráží a soudních sporů, veřejných zakázek, hospodářské soutěže, veřejné podpory a nekalé soutěže,
práva ICT a outsourcingu, duševního vlastnictví včetně softwarového práva, finančního práva, energetiky či
reklamy. Samozřejmostí je i poskytování komplexních
služeb v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže,
veřejné podpory, veřejných zakázek, ochranných zná-

mek, regulace obchodu a služeb, ochrany osobních
údajů, elektronických komunikací, antidumpingu
atd.) včetně zastupování v řízeních vedených před Evropskou komisí a Evropským soudním dvorem.
Postup kanceláře v právních záležitostech se opírá
o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb
klientů, což umožňuje nabízet pohotová, vhodná
a efektivní řešení. Hlavním cílem je poskytovat vysoce
odbornou a zároveň rychlou právní pomoc přesně odpovídající specifickým požadavkům klientů.
Mezi klienty kanceláře patří významné domácí i zahraniční společnosti a konsorcia podnikající v oblasti
obchodu, energetiky, průmyslu, strojírenství, informačních a komunikačních technologií, stavebnictví,
potravinářství, chemie, farmacie, bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví, obchodování s cennými papíry,
reklamy a public relations.
Kancelář zajišťuje právní pomoc rovněž v případech,
kdy je potřeba uskutečnit právní služby v zahraničí
nebo podle zahraničního práva. Spolupráce se zahraničními partnerskými kancelářemi umožňuje poskytnout rychlou a účinnou odbornou pomoc prakticky
ve všech zemích a jurisdikcích podle zájmu a potřeb
klientů.

NAŠE SPECIALIZACE
Fúze a akvizice / Právo obchodních korporací
Právní due diligence
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Veřejné zakázky, hospodářská soutěž a veřejná
podpora
Právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž
a reklamní právo
Bankovní a finanční právo
Právo informačních a komunikačních technologií
Řešení sporů
Energetika
Strojírenství a průmysl

Vž d y na j dem e ře š ení

Pokorny Wagner_inzerce_164x221,4_CZ.indd 1

Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 229 287-9
e-mail: office@p-w.cz
www.p-w.cz
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PPS advokáti s.r.o.						
PPS ADVOKÁTI. V letošním roce tak oslaví výročí 15 let
působení na trhu právních služeb.

Mgr. Jan Lipavský
advokát, partner

Mgr. Petr Švadlena
advokát, partner

Mgr. Ervín Perthen
advokát, partner
PPS advokáti s.r.o. (dříve Advokátní kancelář Perthen,
Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.) působí na trhu
právních služeb od roku 2002, původně jako sdružení advokátů, od roku 2008 jako společnost s ručením omezeným využívající obchodního označení

PPS advokáti s.r.o. poskytuje právní služby v rámci
celé České republiky, zejména na území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Prostřednictvím
členství v mezinárodní asociaci AEA (The European
Association of Attorneys) a spolupráce s vybranými
kancelářemi na území Slovenska, Polska, Rumunska,
Bulharska, Rakouska jsme schopni zajistit právní pomoc i v mezinárodních právních vztazích. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém, 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 právní řešení za
velmi zajímavé ceny. Samozřejmostí je otevřené, pravidelné a podrobné informování klienta a naprostá
časově neomezená ochrana klientem sdělených údajů. V případě potřeby externě spolupracujeme s vybranými notáři, soudními znalci, exekutory, auditory,
daňovými a účetními poradci, oprávněnými překladateli, realitními kancelářemi a organizátory veřejných
dražeb.
Naší vizí je udržení stabilního, dostatečně silného
a jednoznačně identifikovatelného podniku, jehož
dobrá pověst a jméno budou zárukami kvalitních služeb pro náročné klienty.
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Poskytujeme komplexní právní servis všem svým klientům, zejména v podnikatelském sektoru. Velmi rozsáhlou je také a trestní a sporná agenda, která zahrnuje velké množství soudních sporů a rozhodčích řízení.
Potěšujícím výsledkem naší činnosti je stálý narůst klientely, která získává důvěru v naše služby.
Na region vysoký počet advokátů nám umožňuje
částečnou specializaci na jednotlivé právní obory
a můžeme tak našim klientům nabídnout vyšší kvalitu
právní služby. V současné době působí v PPS advokáti
s.r.o. celkem 20 advokátů, všech právníků pak 24. Společnost PPS advokáti s.r.o. tak lze zařadit mezi největší
regionální advokátní kanceláře v ČR.
Poté, co v roce 2012 byla PPS advokáti zařazena v anketě „Právnická firma roku“ mezi velmi doporučované
regionální kanceláře, získala v roce 2013 a v roce 2014
prestižní ocenění „Právnická firma roku pro regionální kancelář“. V letech 2015 a 2016 byla PPS advokáti
zařazena opět mezi velmi doporučované regionální
kanceláře, zejména však byla historicky poprvé nominována ve specializované kategorii „Pracovní právo“
a zde získala ocenění „Doporučovaná Právnická firma
roku“.

PPS advokáti s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
Tel.:
+420 495 512 831-2
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
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PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
PwC Legal je transakční a projektově orientovaná 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 rovněž nabízíme standardní právní poradenství v rámci
České republiky nebo kdekoliv jinde na světě.
Klienti PwC Legal mohou využívat přístupu k rozsáhlé
globální síti tisíců kvalifikovaných právníků ve více než
87 zemích. To nám umožňuje poskytovat komplexní
odborné a teritoriální pokrytí prostřednictvím jediného kontaktního místa a zároveň přitom zajišťovat
maximální možnou úroveň právních a navazujících
poradenských i konzultačních, daňových a auditorských služeb.
Tým PwC Legal je obsazen právníky, kteří mají zkušenosti z předních domácích i mezinárodních advokátních kanceláří. Pracujeme na komplexních domácích
i multi-jurisdikčních projektech. Fungujeme jako místní právní zástupce pro středně velké i velké evropské
a mezinárodní společnosti. Při práci na projektech
blízce spolupracujeme se specialisty ze sítě PwC, včetně daňových poradců, expertů v oblasti korporátních
financí, poradců v oblasti lidského kapitálu, pojistných statistiků, manažerských poradců a účetních.

Jsme hrdí na naši schopnost poskytovat kreativní
řešení a rychle a efektivně reagovat na potřeby našich
klientů.

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT?
Díky flexibilní spolupráci s ostatními společnostmi
skupiny PwC jsme schopni reagovat na všechny požadavky našich klientů prakticky kdekoliv na světě,
a to vše „pod jednou střechou“.
Klientům přinášíme komfort kompletního servisu.
Naše spolupráce v rámci PwC a světové know-how
nás na trhu odlišuje od konkurence a umožňuje
nám poskytovat vysoce kvalitní právní služby.
V rámci PwC spolupracujeme zejména při transakčním poradenství, nastavení a realizaci korporátních
nebo holdingových struktur klienta. Přidáváme
hodnotu také tam, kde klient požaduje nejen právní
služby, ale potřebuje analyzovat i daňové, finanční
nebo technické aspekty, i v koordinaci napříč různými jurisdikcemi.
Jako přední advokátní kancelář zastupujeme nejen zahraniční, ale i domácí klienty zaměřující se
především na kvalitu. Naším cílem je poskytnout
klientům pomoc s přidanou hodnotou, kterou naše
konkurence poskytnout nedokáže. Klienti se tak na
naši značku mohou plně spolehnout.

CELOSVĚTOVÉ POKRYTÍ
Síť PwC Legal pokrývá více než 87 zemí. Tato celosvětová síť vysoce kvalifikovaných odborníků je schopna
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poskytnout služby na míru potřebám našich klientů.
V každé jurisdikci jsme schopni zajistit vysoký standard poskytovaných služeb v jednotném stylu. Toto
široké geografické pokrytí je naprosto jedinečné a staví nás daleko před naše konkurenty. S námi je možné
řídit regionální, evropské či celosvětové aktivity prostřednictvím jediného kontaktního bodu – našeho
PwC Legal.

KOMORY
Americká obchodní komora
AFI (Association of Foreign Investment)
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Česko – čínská obchodní komora
Hospodářská komora hlavního města Prahy
Česko – portugalská obchodní komora

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 široké
spektrum oblastí podnikání.

FÚZE A AKVIZICE
Jednáme jménem předních světových korporací, vedoucích společností na trhu CEE i rozrůstajících se
českých společností a zároveň rozumíme specifickým
potřebám a požadavkům různých typů klientů. Naši
právníci působili jako poradci na straně kupujícího
i prodávajícího při mnoha ekvitních a nemovitostních
akvizicích a likvidacích.
Naše práce zahrnuje zejména strukturování a řízení
projektů, formování a poradenství v oblasti investičních prostředků, joint ventures, řízení buyouts a buy-ins a v neposlední řadě také korporátní či daňové
plánování a strukturování.

DAŇOVÉ PRÁVO, ASISTENCE PŘI JEDNÁNÍ SE
SPRÁVCEM DANĚ A ZASTUPOVÁNÍ V DAŇOVÝCH
SPORECH

Své klienty v případě jejich zájmu zastupujeme v řízeních před správcem daně či v daňových sporech. Za
tímto účelem jsme vytvořili tým advokátů – daňových
procesních specialistů, kteří jsou ve spolupráci s daňovými poradci – specialisty na projednávanou pro-

blematiku připraveni hájit zájmy klientů v rámci daňového řízení a převzít jejich zastupování v jakékoliv jeho
fázi, od zahájení daňové kontroly přes odvolací řízení
až po zastupování ve správním soudnictví.
Máme rovněž obsáhlé zkušenosti s dalšími typy správního řízení, např. se správním řízením o uložení pokuty za porušení povinností vyplývajících ze zákona
o účetnictví či s uplatňováním náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem v daňovém řízení.

INDUSTRIÁLNÍ SKUPINY
Naši právníci mohou čerpat ze znalostí a zkušeností
expertních industriálních skupin PwC. Poskytují tak
právní služby s hlubokým porozuměním specifik daného odvětví. Právníci PwC Legal se specializují do
následujících expertních skupin:
Nemovitosti, výstavba a životní prostředí
Private equity a investiční fondy
Bankovnictví a finance
Pojištění a penzijní fondy
Automobilový průmysl
Farmacie a zdravotnictví
Technologie, média a telekomunikace (TMT) a informační technologie (IT)
Energie, utility a těžba
Doprava a logistika

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Máme značné znalosti a zkušenosti v oblasti financování exitů, problematiky dlužníků v řídícím postavení
a hotovostních zajišťovacích dohod. Naše služby také
zahrnují turnaround management a všechny další náročné otázky týkající se dlužníků.
Díky našim rozsáhlým zkušenostem a jedinečnému
pohledu poskytujeme insolvenčním správcům hodnotnou podporu týkající se insolvenčního managementu a dalších odborných poradenství.
Jsme zkušenými prostředníky, což je nepostradatelné
pro práci s výbory věřitelů a pro tvorbu nejlepší strategie pro maximální zisky a minimální náklady.
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KORPORÁTNÍ SLUŽBY
Rizika neefektivních systémů globální správy a řízení nadnárodních společností jsou často opomíjena,
než přijde okamžik, kdy dojde ke skutečnému selhání. PwC Legal disponuje globální sítí se specialisty na
korporátní služby ve více než 87 jurisdikcích. Máme
tedy dostatek možností, jak zajistit, aby všechny společnosti klienta fungovaly v souladu s místními právními předpisy. Ve spolupráci s PwC jsme schopni zajistit
i právní implementaci daňových požadavků a vyhledat optimální řešení pro každý druh podnikání.

EU, REGULATORIKA, ANTITRUST

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ (IP) A TECHNOLOGIE,
MÉDIA, TELEKOMUNIKACE (TMT)
Specialisté PwC Legal poskytují poradenství předním
světovým korporacím, špičkám na trhu v regionu CEE
i teprve rostoucím českým společnostem a zároveň
rozumí potřebám a požadavkům jednotlivých typů
klientů. Naši specialisté mohou navíc těžit z přehledu
a zkušeností svých kolegů, odborníků z řad dalších
právních i neprávních praxí v rámci PwC Legal/PwC,
což jim umožňuje lépe pochopit specifika daného
trhu v příslušném odvětví.

ŘEŠENÍ SPORŮ

PwC Legal může být vaším průvodcem v současném,
neustále se měnícím a rozvíjejícím se právním prostředí, jak evropském, tak místním. Tato skutečnost
souvisí zejména s rychle se rozvíjejícím evropským
regulatorním rámcem. Díky naší globální síti můžeme
pokrýt nejen oblast EU/CEE, ale i potřeby našich klientů po celém světě – s totožnými standardy, ale v rámci
jednoho kontaktního místa.

Komplexní služby v oblasti řešení sporů poskytujeme
širokému okruhu klientů po celém světě. Od velkých
subjektů veřejného práva, přes soukromé společnosti
až po fyzické osoby. Zatímco klademe důraz na efektivní řešení sporů, řídí se náš přístup k soudním řízením a rozhodčím řízením orientací na alternativní řešení sporů, zejména prostřednictvím mediace.

Máme rozsáhlé odborné znalosti v oblasti EU, antimonopolní a regulatorní problematiky. Naši odborníci byli zapojeni v mnoha významných projektech
týkajících se podnikání v oblasti průmyslu, finančních
institucí, distributorů a poskytovatelů služeb.

Úzká spolupráce s dalšími specialisty v rámci globální
sítě PwC umožňuje mimo jiné přímou podporu v takových oblastech jako je forenzní analýza, oceňování,
elektronická správa důkazních informací a poskytuje
unikátní výhodu při vedení a řešení sporů.

BANKOVNICTVÍ A FINANCE

REGULACE PRACOVNÍCH VZTAHŮ, ZAMĚSTNANOST

Nabízíme komplexní právní poradenství související
s celým spektrem finančních produktů včetně syndikovaných úvěrů, úvěrového a akvizičního financování,
derivátů, finanční regulatoriky a insolvence a restrukturalizace. Jednáme jménem dlužníků i věřitelů
v rámci České republiky, regionu CEE i celosvětově
prostřednictvím globální sítě PwC.

Náš tým společně s dalšími odborníky z PwC poskytuje poradenství v celé řadě otázek týkajících se
domácích i přeshraničních aspektů problematiky zaměstnanosti. Nabízíme tak úplné pokrytí problematiky zaměstnanosti i dalších aspektů pracovního práva
zaměřeného na praktické, strategické a efektivní poradenství zaměstnavatelům ve spolupráci s jejich firemními právníky a oddělením lidských zdrojů, abychom
zajistili, že naše právní poradenství plně odpovídá jejich požadavkům.

NEMOVITOSTI
Našim klientům nabízíme unikátní kombinaci odborných znalostí v oblasti nemovitostí, financí, daní, kapitálových trhů, restrukturalizace a řešení sporů.
Specialisté PwC Legal Vás provedou všemi fázemi developerských projektů včetně územního a stavebního
řízení, výstavby, financování a správy projektů.

PRIVATE EQUITY
Jednáme jménem předních světových private equity
společností i rostoucích společností v regionu CEE,
včetně České republiky. Dobře rozumíme specifickým
potřebám a požadavkům různých typů klientů.
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Jsme schopni klientům poskytnout poradenství v celém životním cyklu investic. Naši odborníci zastupují
private equity společnosti během jejich růstu, včetně
formování fondů, private equity investic, financování,
primární veřejné nabídky i během fúzí, akvizic, strategických partnerství a trade sale exitu.

PARTNEŘI PWC LEGAL
Bořivoj Líbal
Bořivoj je druhým rokem řídícím partnerem advokátní
kanceláře PwC Legal, společně s Michaelem Mullenem, senior partnerem. Bořivoj se soustředí zejména
na právo obchodních společností a na zahraniční i domácí akvizice. Kromě každodenního řízení PwC Legal
Česká republika je odpovědným i za vedení transakcí
a dalších důležitých projektů společnosti. Bořivoj je
prezidentem Česko-portugalské obchodní komory.
Michael Mullen
Michael má více než 20 let právní praxe, z toho více než
15 let v regionu střední a východní Evropy. Působil nejen v České republice a na Slovensku, ale také v USA,
Rusku, Turecku, Maďarsku a Rumunsku. Specializuje
se zejména na právní aspekty fúzí a akvizic, private
equity, rizikového kapitálu 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
advokátní komory a také advokátních komor v Illinois
a NYC.

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
Tel.: 	
+420 251 151 111
www.pwc.com
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PRK Partners s.r.o.			
advokátní kancelář

STABILITA & KVALITA. VÍCE NEŽ DVACET LET…

Advokátní kancelář PRK Partners poskytuje špičkové
profesionální právní poradenství v řadě klíčových jurisdikcí ve střední Evropě. Náš tým čítající přes stovku
právních odborníků působících v kancelářích v Praze,
Ostravě a Bratislavě je zárukou vysoké kvality a flexibility poskytovaných služeb.
Jsme držiteli řady prestižních ocenění (Právnická firma
roku, Chambers Europe Awards, The Lawyer Awards)
a členem významných mezinárodních asociací.

PARTNEŘI, NEJEN PRÁVNÍCI
Jsme pevnou součástí obchodní a podnikatelské komunity v České republice a na Slovensku. Spoluvytváříme projekty, pomáháme posouvat složitá obchodní
jednání směrem ke zdárnému dokončení, navrhujeme
alternativy řešení, vyhledáváme nové příležitosti pro
klienty, pomáháme vyjednané projekty realizovat.
Mezi naše klienty patří největší světové korporace,
stejně jako lokální společnosti a soukromí investoři,
napříč hospodářskými odvětvími.

JEDINEČNÁ ŘEŠENÍ – NAŠE PŘEDNOST

Každý klient a každá situace je jiná. Vždy navrhujeme
individuální a nejvhodnější řešení pro daný případ.
Zakládáme si na maximální kvalitě, efektivitě a flexibilitě poskytovaných služeb a naše poradenství přizpůsobujeme specifickým požadavkům našich klientů, což
zahrnuje i otázky vyplývající z odlišností jednotlivých
právních řádů a kultur.
Poskytujeme široké spektrum právního poradenství –
od realizace komplexních multilaterálních i tuzemských obchodních transakcí až po správu osobního
majetku, včetně investic, dědictví, svěřenských fondů.

MEZINÁRODNÍ NADHLED
Náš tým je složen ze specializovaných odborníků s mezinárodním vzděláním a praxí.
Jako jediná česká kancelář jsme členem předního celosvětového sdružení nezávislých advokátních kanceláří Lex Mundi.
Díky úzké spolupráci s předními mezinárodními právními firmami nabízíme mezinárodní pohled na jakou-
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koli právní problematiku při obchodních transakcích
v jurisdikcích po celém světě.
Náš tým disponuje hlubokou znalostí lokálního právního systému, včetně nového českého občanského
zákoníku.
Zahraničního partnera vybíráme podle individuálních
potřeb klienta a konkrétních okolností, ale vždy z řad
nejlepších právních firem v dané zemi.

NÁŠ POHLED NA SVĚT
PRK Partners byla opakovaně zvolena jako jedna ze
sociálně nejodpovědnějších firem v kategorii malých
a středních firem a získala broznový certifikát v rámci
soutěže TOP Odpovědná firma roku.
Náš svět není jen „business“: dlouhodobě se podílíme
na řadě pro bono projektů a podporujeme naše partnery z neziskového sektoru (Nadační fond Kaplicky
Centre, Nadace Terezy Maxové dětem, České Fórum
dárců, aj.).

NAŠE OCENĚNÍ
PRK Partners byla opakovaně zvolena jako jedna ze
sociálně nejodpovědnějších firem v kategorii malých
a středních firem a získala bronzový certifikát v rámci
soutěže TOP Odpovědná firma roku.
Jsme jednou ze dvou nejoceňovanějších českých kanceláří v hodnocení mezinárodně uznávané ratingové
agentury Chambers & Partners.
Jsme držiteli tří ze šesti dosud udělených ocenění Nejlepší domácí právní kancelář roku (Epravo.cz).

VÝBĚR Z NAŠICH NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH MANDÁTŮ
České a slovenské právní poradenství skupině SABMiller při prodeji jejích středo- a východoevropských
podniků, jehož součástí je i prodej českého pivovaru
Plzeňský Prazdroj a slovenského pivovaru Pivovary
Topvar, japonskému Asahi Group holdings. Transakce v hodnotě 7,3 miliard eur, která má být dokončena v první polovině roku 2017, je nejvýznamnější
M & A transakcí v České republice za uplynulý rok.

Globální financování skupiny Monier ve výši
665 mil. EUR, včetně emise seniorních zajištěných dluhopisů a poskytnutí seniorních zajištěných úvěrů.
Zastupování konsorcia předních soukromých developerů dopravní infrastruktury, jmenovitě Cintra/Ferrovial, Porr a Macquarie, v největším PPP projektu na
Slovensku – při stavbě dálnice D4 a R7.
Poradenství Veolia Energie ČR (společnost ze skupiny
Veolia Environnment) při akvizici Pražské teplárenské
LPZ a.s., dceřiné společnosti Pražské teplárenské, která
je významným provozovatelem lokální distribuční soustavy tepelné energie v Praze. Klienta jsme rovněž zastupovali před ÚOHS ČR v řízení o povolení transakce.
Projektové financování výstavby podzemního zásobníku zemního plynu v Dambořicích pro skupinu KKCG.
Poradenství při zakládání prvního dluhopisového programu se strukturovanými produkty slovenské pobočky zahraniční banky (UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia). Celková hodnota programu: 5 mld. EUR.
Poradenství Hewlett-Packard v otázkách českého
a slovenského práva v procesu celosvětové interní
restrukturalizace společnosti, jejíž součástí jsou i určité
obchodní aktivity a společnosti v České republice a na
Slovensku. Jedná se celosvětově o jednu z historicky
největších rozdělení společnosti.
Financování výstavby jednoho z největších multifunkčních nákupních a obchodních center na Moravě v hodnotě 100 mil. EUR (zastupování Raiffeisenbank a.s. jako
věřitele).
První „triple“ kotace na třech burzách v Londýně, Praze
a Varšavě, největší primární emise akcií v Evropě v roce
2008 a vůbec největší IPO transakce v historii České
republiky pro společnost New World Resources N.V.
o celkové hodnotě emise 1,1 mld. ₤ s výslednou tržní
kapitalizací ve výši 3 mld. ₤.
Poradenství akcionářům PXE (Power Exchange Central
Europe) při vyjednávání smlouvy s European Energy
Exchange o prodeji majoritního podílu v PXE. Jednalo se o první transakci tohoto druhu v regionu střední
Evropy.
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Poradenství společnosti Holcim v souvislosti s realizací jedné z největších M & A transakcí posledních let,
a to nejen v ČR, ale i na celém světě, týkající se prodeje jejích českých aktivit společnosti Cemex. Skupinu
Holcim jsme rovněž zastupovali před ÚHOS ČR v řízení
o povolení spojení soutěžitelů.
Poradenství z pohledu českého práva emitentovi, farmaceutické společnosti Affirmed Therapeutics B.V., při
primární emisi akcií (IPO) v USA, v souvislosti s přijetím
akcií emitenta k obchodování na trhu NASDAQ, jakož
i při sekundární emisi akcií (SPO). Hodnota IPO transakce: cca 60 mil. USD. Hodnota SPO transakce: cca
35 mil. USD.
Dlouhodobé poradenství Ringier Axel Springer Media
AG v souvislosti s její činností v oblasti investic a prodeje svých aktivit v České republice a na Slovensku.
Zastupování přední slovenské hotelové společnosti
Best Hotel Properties a.s. při koupi hotelu InterContinental v Praze.
Poradenství americkému investičnímu fondu Northwood Acquisitions LLC při akvizici a refinancování
pětihvězdičkového luxusního hotelu v Praze (Hotel
Four Seasons).
Jedna z nejvýznamnějších M & A transakcí - poradenství společnosti Deutsche Bahn v otázkách českého
a slovenského práva při převzetí obchodních aktivit
společnosti Veolia Transdev v regionu střední a východní Evropy (CEE).
Kontinuální právní poradenství ENGIE group, v souvislosti s jejími aktivitami v České republice a na Slovensku, včetně akvizice několika teplárenských a facility
management společností.
Zastupování významného klienta, Publicis Groupe
Holdings B.V.,při akvizici českého a slovenského poskytovatele internetových marketingových služeb.
Dlouhodobé zastupování předního developera a investora v oblasti nemovitostí SATPO Group.
Dlouhodobé poradenství akcionářům a společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v korporátních
otázkách, zejména při vyjednávání a uzavření průkopnické strategické akcionářské dohody.

Rozsahem i řešenými otázkami unikátní právní prověrka za účelem ověření vlastnického práva k rozsáhlému
nemovitostnímu portfoliu v rámci syndikovaného úvěru ve výši 230 mil. EUR.
Zastupování společnosti CET 21 spol. s r.o. (provozovatel TV Nova a dalších stanic) při úspěšné obraně proti
neoprávněnému užívání jejích televizních programů.
Náš postup vedl k vydání historicky prvního soudního
zákazu v České republice.
Jeden z nejmedializovanějších sporů v České republice – zastupování Ministerstva financí České republiky před švýcarskými soudy v kauze proti bývalým
manažerům uhelného koncernu Mostecké uhelné
společnosti.
Komplexní pracovněprávní poradenství významným klientům jako např.: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Novartis, Marks & Spencer,
COMMERZBANK AG, SAP, JNJ Global Business Services (Johnson & Johnson Group), Anheuser-Busch
InBev, Randstad, dunnhumby a mnoho dalších.

PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
kancelář
Praha | Ostrava | Bratislava
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 430 111
e-mail: prague@prkpartners.com
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
Tel.:
+420 558 889 099
e-mail: ostrava@prkpartners.com
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Tel.:
+421 232 333 232
e-mail: bratislava@prkpartners.com
www.prkpartners.com
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Randl Partners							
Advokátní kancelář Randl Partners byla založena
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 právní 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 praktickými potřebami našich klientů.
Kromě právních služeb klientům poskytujeme i nadstandardní doplňkové služby, jako je příprava a rozesílání pracovněprávních HR News a obchodněprávních
Business Bulletinů, pořádání workshopů, seminářů
atd. Členové kanceláře rovněž soustavně aktivně publikují a účastní se činnosti profesních sdružení.
Cílem naší vlastní vzdělávací agentury Randls Training
s.r.o. založené na podzim roku 2014 je navázat na dosavadní přednáškovou činnost a související vzdělávací projekty Randl Partners zejména v pracovněprávní
a obchodněprávní oblasti. Kromě všeobecných školení s tématy pracovního a obchodního práva, u kterých
se od zavedených školicích center přeci jen odlišujeme – hlavně naším praktickým pohledem a zkušenostmi – nabízí Randls Training také školení k aktuálně diskutovaným tématům. Oproti jiným vzdělávacím
institucím se dále lišíme i nabídkou školení na míru
založených na principu „cafeteria“ – kdy si zájemce
může flexibilně volit formu, téma a čas přednášky
i vybrat přednášejícího. Dalším nadstandardním projektem je HR Akademie pro personalisty 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 personální 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 dnes opravdu kvalitní školení na přeplněném trhu se vzděláním je problém. Randls Training
nabízí svým klientům 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 advokátní kanceláře
specializující se na pracovní právo. Ius Laboris zahrnuje více než 1 300 právníků z advokátních 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, stejně tak jako unikátní příležitost koordinace přeshraničních projektů.
Pracovněprávní tým vede partnerka kanceláře Nataša Randlová. Nataša úzce spolupracuje s advokáty
Ondřejem Chladou, Michalem Peškarem a Davidem
Borovcem. Pracovněprávní tým dále doplňují dva ad-
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vokátní koncipienti a pět právních asistentů, všichni
s výhradní specializací na oblast pracovního práva.
Pro naše klienty jsme vytvořili kompletní zázemí
v pracovněprávní oblasti, od běžného poradenství
a přípravy veškerých pracovněprávních dokumentů,
právní pomoci při ukončování pracovních poměrů,
zastupování v soudních sporech, vyjednávání s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců, přípravy
a revize kolektivních smluv, poradenství při volbě rozhodného práva, přes akutní telefonické a emailové
rady, až po školení 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 advokátních kanceláří Chambers Europe 2016 byl pracovněprávní tým
již po šesté zařazen do nejvyšší kategorie (Band 1).
Po páté poté obhájila vedoucí pracovněprávního
týmu Nataša Randlová jedinečné prestižní hodnocení „osobnosti s výjimečnou reputací ve svém oboru“
(Star Individual). Žebříček ji tak nadále označuje za
„jedničku“ na pracovní právo v České republice.
Další významné mezinárodní žebříčky, Who’s Who
Legal a Best Lawyers, doporučují i v roce 2016 Natašu
Randlovou jako expertku v oblasti pracovního práva
a zaměstnanosti pro Českou republiku.
V letech 2014, 2012, 2010 a 2009 byl tým Randl Partners vyhlášen českou Právnickou firmou roku v kategorii Pracovní právo. V roce 2015 poté získal tým
Randls premiérové vítězství v nově zařazené zvláštní
kategorii „Firma roku podporující ženy v advokacii“.
V minulých letech byla kancelář 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 věnujících se
problematice pracovního práva, například anglicky

psaného komentáře k českému zákoníku práce (Labour Code Commentary) či publikace Přechod práv
a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele,
jejímiž spoluautory jsou Nataša Randlová a David Borovec. Autorský pracovněprávní tým Randl Partners
také sepsal již pět dílů vlastní publikace 50 otázek
a odpovědí z pracovněprávní poradny (resp. 40+1,
40+2, 40+3 a 40+4).
Naši právníci rovněž často publikují v českém i zahraničním odborném tisku. Nataša Randlová je členem
výboru národních přispěvatelů periodika European
Employment Law Cases (EELC). Přispíváme také k popularizaci pracovního práva prostřednictvím publikace řady článků v běžném tisku, včetně každotýdenní
pracovněprávní poradny na serveru Novinky.cz.
Pro klienty pořádáme 5x ročně RANDLS HR Exchange
Meetingy, kde diskutujeme předem vybraná pracovněprávní témata a zveme hosty z různých oblastí souvisejících s tématem. Meetingy jsou koncipovány tak,
aby pomohly našim klientům zlepšit jejich personální praxi a zefektivnit jejich procesy v oblasti HR i díky
znalostem a zkušenostem ostatních klientů.
Advokáti Randl Partners se aktivně podílí na činnosti
pracovněprávních sdružení, jako například Asociace
evropských právníků specializujících se na pracovní
právo (EELA). V roce 2012 se Randl Partners významně
zasadila o založení České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo (CzELA). Nataša Randlová je dále členkou pracovní komise Legislativní rady
vlády – pracovní právo a sociální zabezpečení. Rovněž
zastává pozici zprostředkovatele pro řešení kolektivních sporů a jako externí pedagog vyučuje pracovní
právo na katedře andragogiky a personálního řízení
FF UK v Praze.

OBCHODNÍ PRÁVO
Obchodní právo se zaměřením na právo obchodních
společností a závazkové právo je další z hlavních
specializací Randl Partners. Obchodněprávní tým poskytuje poradenství i v dalších oblastech, které s obchodním právem souvisí, jako je např. soutěžní právo,
právo duševního vlastnictví, administrativní právo,
právo nemovitostí, telekomunikační právo, PPP (public private partnerships) či finanční právo. Naše klienty
zastupujeme i v případě obchodněprávních sporů.
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Snahou obchodněprávního týmu Randl Partners je,
aby v naší kanceláři klienti z řad podnikatelů nalezli
spolehlivé a vyvážené právní poradenství nejvyšší odborné úrovně ve všech aspektech (nejen) obchodního
práva. V rámci našeho právního poradenství vycházíme ze zkušeností získaných v průběhu naší dlouholeté práce pro profesionály v oboru a klademe důraz
na jejich praktické potřeby a obchodní zájmy. Klientům Randl Partners poskytujeme kompletní zázemí
v obchodněprávní oblasti, od běžného poradenství
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 se seniorními advokáty Tomášem
Sumem a Irenou Liškovou a juniorními advokáty Lukášem Hofmanem a Nicole Nathanielovou. Tým doplňuje jeden advokátní koncipient a dva právní asistenti, všichni plně specializovaní na obchodní právo,
kteří jsou schopni poskytovat klientům Randl Partners
komplexní služby v celé oblasti obchodního práva
a souvisejících právních oborech v češtině, angličtině
a ruštině.
Úzká spolupráce s pracovněprávním týmem Randl
Partners nám umožňuje poskytovat komplexní řešení
právních problémů našich klientů i při koupi a převodech společností a podniků či jejich transformacích,
kde dochází k propojení obou těchto významných
právních odvětví.

Naše další aktivity v oblasti obchodního práva
Členové obchodněprávního týmu Randl Partners se
aktivně účastní činnosti právních asociací jako Mezinárodní asociace advokátů (IBA) a publikují v různých
odborných periodikách specializujících se na oblast
obchodního práva.
Každé tři měsíce připravujeme 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
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 222 755 311
e-mail: office@randls.com
www.randls.com
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ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
ROWAN LEGAL

27 let na trhu
Téměř 50 zkušených specialistů
4 kanceláře – Praha, Brno, Bratislava, Riga
Člen sítě MULTILAW

Jsme přední česká a slovenská advokátní kancelář
s 27letou tradicí. Mezi naše klienty patří největší národní a mezinárodní korporace včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme komplexní právní podporu
v klíčových projektech.
Našim klientům poskytujeme plný právní servis, jsme
však obzvláště uznáváni a pravidelně vysoce hodnoceni za naši expertízu v oblastech korporátního práva
a obchodního práva, řešení sporů a arbitráží, duševního vlastnictví, práva IT a telekomunikací. Tradičními
silnými oblastmi jsou rovněž právo veřejného investování a a hospodářské soutěže. Naší součástí je rovněž
velmi silné daňové oddělení.
Patříme mezi pravidelné vítěze žebříčku Právnická firma roku. Na mezinárodní úrovni se pravidelně vysoce
umisťujeme jak v žebříčku Chambers & Partners, tak
v The Legal 500.
Jsme exkluzivním členem globální skupiny advokátních kanceláří MULTILAW pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Naše dlouholetá účast v řídícím
výboru této asociace nám umožňuje podílet se na
poskytování specializovaných právních služeb ve více
než 50 zemích světa.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních společností, a to jak
domácím společnostem, tak pobočkám nadnárodních firem. Toto poradenství zahrnuje vše od dlouhodobé správy korporátních záležitostí, přípravy a revize
korporátních struktur, změny korporátních a skupinových struktur, přeměn společností a restrukturalizace
skupin až po tvorby joint ventures a uzavírání akcionářských dohod.

FÚZE A AKVIZICE
ROWAN LEGAL se tradičně věnuje oblasti fúzí a akvizic. Právníci kanceláře mají také řadu zkušeností
s transakcemi týkajícími se rodinných společností,
kdy prodávajícími jsou jejich zakladatelé. Kancelář se
rovněž zaměřuje na podporu start-upových projektů.

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Poskytujeme kompletní portfolio právních služeb
v oblastech českého i evropského soutěžního práva.
Klientům radíme ohledně všech aspektů českého
a evropského práva hospodářské soutěže a pomáháme jejich potížím v souvislosti s hospodářskou soutěží
předcházet. Pokud se již problémy objeví, zastupujeme klienty již od zahájení šetření Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a soudy, přičemž řešíme i související trestněprávní aspekty.
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BANKOVNICTVÍ A FINANCE
ROWAN LEGAL poskytuje právní služby bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním
společnostem a fondům, poskytovatelům platebních
služeb a dalším subjektům činným v odvětví finančních služeb se zaměřením na předpisy v bankovnictví,
finančnictví a pojišťovnictví. Klientům radíme rovněž
při úvěrovém financování, včetně mezinárodních finančních transakcí.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
Řešení sporů je naší dlouholetou specializací. Naši advokáti zastupují klienty v různých úrovních soudních
řízení a v rozhodčích řízeních již od roku 1990. Právní
tým má bohaté zkušenosti z řešení sporů v rámci mezinárodních arbitráží podle různých pravidel, jako jsou
ICC, ICSID, SCC, UNCITRAL, LCIA, VIAC. Specialisté ROWAN LEGAL působí pravidelně v rolích rozhodců.

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
V oblasti telekomunikací se ROWAN LEGAL etabluje
již více než 10 let, přičemž pro své klienty poskytuje
zejména právní podporu v souvislosti s poskytováním
telekomunikačních služeb či plněním regulatorních
požadavků. Spolupracujeme též s významnými státními úřady či regulátory, zejména ve vztahu k novému
zákonu o kybernetické bezpečnosti.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
V této specializaci patříme k absolutní špičce v České
republice i na Slovensku, což dokazuje i vítězství v této
právní oblasti dle žebříčku Právnická firma roku hned
v šesti předchozích letech. Jsme předními odborníky
v poskytování poradenství v oblastech implementace
informačních systémů, outsourcingu, vývoji software,
e-commerce, cloud computingu a kybernetické bezpečnosti. Dlouhodobě a velmi intenzivně se věnujeme ochraně osobních údajů, nyní ve světle aktuální
normy GDPR.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Právo duševního vlastnictví je spolu s právem ICT jednou z klíčových oblastí naší praxe. Zajišťujeme kompletní právní podporu napříč různými oblastmi duševního vlastnictví, včetně autorského práva, ochranných

známek, obchodních názvů, návrhů, patentů, názvů
domén a nekalosoutěžních předpisů.

SPORTOVNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL prostřednictvím
zkušených odborníků se zaměřením na tuto specifickou oblast nabízí precizní právní servis, a to ať se
jedná o komplexní právní poradenství pro jednotlivé
sportovce, přes poradenství týkající se různorodých
právních aspektů sportovních asociací a klubů, až po
řešení sporné agendy s touto právní problematikou
související, a to v národním i mezinárodním měřítku.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Oblast veřejných investic (veřejné zakázky PPP, čerpání fondů) je jednou z tradičních specializací ROWAN
LEGAL, které se věnujeme jak na straně zadavatelů
(poskytováním komplexních služeb v rámci realizace
projektů, analytickou a další poradenskou činností,
jakož i kontinuálním zastupováním před ÚOHS a soudy), tak poskytováním služeb pro soukromé subjekty
(zejména ve formě podpory při podávání nabídek
a zastupování při uplatňování opravných prostředků).

DAŇOVÉ PRÁVO
V oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetních a mzdových agend skupina ROWAN LEGAL působí již téměř 20 let. Díky širokému spektru našich
daňových, účetních a právních služeb, včetně zajištění
mzdového outsourcingu, představujeme pro naše klienty silného partnera, který je schopen zajistit jejich
potřeby ve všech daňových, účetních a souvisejících
oblastech.

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
GEMINI Center
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 224 216 212
e-mail: praha@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
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Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.			
Rozumíme spojení českého a německého podnikání
ve smyslu mota:

kého podnikání ve smyslu mota: „Podnikatel radí
podnikateli“.

„Podnikatel radí podnikateli“.

Rödl & Partner v posledních letech zaznamenal výraznou expanzi. V roce 2014 kancelář fúzovala s poradenskou společností Vorlíčková Partners, nyní Rödl & Partner Tax, k.s. V roce 2015 posílila v oblasti dotačního
managementu, když se spojila s poradenskou firmou
Optimus Consult & Invest a.s., dnes vystupující pod názvem Rödl & Partner Optimus Consult a.s.

Rödl & Partner patří v České republice k významným
mezinárodním poradenským společnostem.
Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání:
takzvaně „z jedné ruky“. Dovede propojit právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové sféry poradenství,
a to díky více než třem stům poradcům v uvedených
oborech.
Rödl & Partner ale není pouhým uskupením samotných advokátů, daňových poradců, auditorů, účetních
či podnikových poradců. Naši odborníci pracují ve
velmi úzké součinnosti, průřezově všemi obory. Uvažujeme z pohledu trhu a klienta a týmy tvoříme tak, aby
byly schopné dovést klienty k úspěšné realizaci všech
jejich cílů.
Právní poradenství, které tvoří významnou součást poradenské činnosti Rödl & Partner, se orientuje zejména
na daňové právo, právo obchodních společností, nemovitosti, M & A a pracovní právo, ovšem samozřejmě
pokrývá i další obory.
Rödl & Partner se dlouhodobě profiluje jako kancelář,
která je partnerem převážně pro středně velké a velké podniky z německy hovořících zemí. Jinak řečeno,
jsme poradci, kteří rozumí spojení českého a němec-

Poradci Rödl & Partner se pravidelně věnují rozsáhlé
publikační a přednáškové činnosti. Prostřednictvím
konferencí, seminářů a pravidelných setkání u kulatého stolu přinášejí svým klientům ta nejaktuálnější
témata napříč všemi poradenskými obory. Autorské
týmy Rödl & Partner se často objevují jako partneři
mnoha vydavatelství, stejně jako na stránkách celospolečenských či odborných titulů.
Rödl & Partner neopomíjí ani aktivity v oblasti corporate social responsibility. Každoročně se zapojuje do
vybraných projektů, jedním z nich je podpora domova
pro seniory Sue Ryder.
Rödl & Partner je pravidelně oceňován v národních
i mezinárodních žebříčcích.
V dvacátém pátém roce svého působení v České republice získala společnost popáté v řadě prestižní ocenění Právnická firma roku v oboru daňového práva.

R
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Partnerka kanceláře Monika Novotná převzala cenu
Právník roku 2016 v oboru finančního práva.
V roce 2016 oslavil Rödl & Partner 25 let na českém
trhu.

RÖDL & PARTNER V ČÍSLECH:
V České republice působí Rödl & Partner od roku
1991, pobočky má v Praze a v Brně.
Celosvětově je kancelář zastoupena 108 pobočkami v 50 zemích světa. Celkem v nich působí více než
4 500 poradců. Silnou pozici zaujímá především na
trzích ve střední, východní a západní Evropě, v Asii
i v USA.
Vedoucím partnerem Rödl & Partner je JUDr. Petr Novotný, PhD.

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 236 163 111
e-mail: prag@roedl.cz
www.roedl.com/cz
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ŘANDA HAVEL LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL poskytuje právní služby domácím i zahraničním společnostem, podnikatelům, soukromým osobám a veřejným institucím již
od roku 2005. Díky důkladné znalosti českého práva, domácího trhu a rozsáhlým zkušenostem nabízí ŘANDA HAVEL LEGAL komplexní právní služby ve všech stěžejních
oblastech práva. Mezi klienty ŘANDA HAVEL LEGAL patří
společnosti, které jsou jedničkami ve svých oborech – ať
už v tuzemsku nebo v zahraničí.
ŘANDA HAVEL LEGAL je jedním ze zakládajících členů
mezinárodního sdružení ACT LEGAL (www.actlegal.com),
které oficiálně zahájilo svou činnost 15. května 2017.
S více než 250 špičkovými právníky, daňovými poradci
a obchodními experty ACT LEGAL představuje přirozenou
a komfortní volbu pro ty, kteří potřebují špičkový právní
servis na lokální i mezinárodní úrovni. Díky ACT LEGAL
mají domácí i zahraniční osoby možnost získat na jediném místě právní podporu napříč celou Evropou.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE
Mezi významné transakce, při kterých ŘANDA HAVEL LEGAL radila v posledních měsících, patří mimo jiné prodej
skupiny Adexpres nadnárodní mediální agentuře Dentsu
Aegis Network nebo prodej BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o., dceřiné společnosti holandské firmy
BRONSWERK HEAT TRANSFER Holding B.V., která je předním dodavatelem technologií na procesy výměny tepla.
Dále pak ŘANDA HAVEL LEGAL zastupovala společnost
Blackstone při prodeji pražského hotelu Hilton Prague
Old Town a přilehlé budovy Gestin Centrum.

ŘANDA HAVEL LEGAL rovněž běžně zastupuje klienty
v oblasti akvizic a transakcí ve sféře IT a e-commerce.
Příkladem lze uvést akvizici projektů stream.cz, sprace.cz
nebo mapy.cz pro Seznam.cz. Jako jedna z mála českých
advokátních kanceláří je ŘANDA HAVEL LEGAL expertem
v segmentu energetického trhu. V poslední době ŘANDA
HAVEL LEGAL mimo jiné úspěšně zastupovala dodavatele investičních celků v rozhodčím řízení v souvislosti se zastaveným projektem výstavby paroplynové elektrárny na
Sibiři. Oblast řešení sporů, kterými se advokátní kancelář
zabývá, je však podstatně širší. V portfoliu ukončených
sporných řízení lze najít spory prakticky ze všech odvětví
ekonomiky.

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ
Advokátní kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL, stejně jako její
společníci a seniorní advokáti, je každoročně vysoce hodnocena mezinárodními prestižními ratingovými agenturami Chambers & Partners, The Legal 500 a IFLR1000.

SPOLEČNÍCI
Mgr. Martin Řanda, LL.M.,
zakládající společník
Martin Řanda získal bohaté odborné zkušenosti v mezinárodních transakcích, při privatizaci
dvou předních českých bank
a akvizicích významných českých
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průmyslových a energetických podniků. V segmentu bankovnictví a financování se účastnil projektů
tvorby standardní bankovní dokumentace, přípravy
komplexních úvěrových smluv a financování developerských projektů. Aktivně působí ve významných
mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Ve své praxi se v současné době zaměřuje
na nemovitosti a stavebnictví, řešení sporů, na obecné obchodní právo a právo obchodních společností.

Mgr. Ing. Jan Havel,
zakládající společník
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 energetický sektor a dodávky technologických zařízení a investičních celků včetně mezinárodních EPC
kontraktů. Dlouholeté zkušenosti Jana Havla zahrnují
právní poradenství ve více než 80 komplexních investičních a developerských 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 a na
oblast financí a bankovnictví.

Mgr. Tomáš Rydvan,
společník
Tomáš Rydvan se aktuálně specializuje především na oblast veřejného sektoru, zejména na právo
veřejných zakázek, PPP projektů
a veřejné podpory. Jeho zvláštní
specializací je oblast TMT a veřejných zakázek dotovaných z operačních programů EU.
V průběhu své dosavadní praxe Tomáš Rydvan mimo
jiné poskytoval poradenství při akvizičních transakcích realizovaných zahraničními i domácími investory
v ČR a v zahraničí, a to v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, průmyslu i nemovitostí. Poskytuje poradenství zadavatelům i uchazečům v zadávacích řízeních
na veřejné zakázky, při přípravě nabídek i organizaci
zadávacích řízení včetně zastupování v námitkovém
řízení, řízení před ÚOHS a při soudním přezkumu ve
správním soudnictví.

Mgr. Alois Šatava,
společník
Během své praxe Alois Šatava
získal značné zkušenosti zejména v oborech obchodního práva, fúzí a akvizic, insolvenčního
práva, finančního a bankovního
práva a práva cenných papírů. Poskytuje poradenství
kupujícím a prodávajícím v rámci rozsáhlých mezinárodních akvizic a prodejů společností podnikajících
v různých oblastech průmyslu a služeb včetně akvizičního financování transakcí a post-akvizičních restrukturalizací. Alois Šatava se také zabývá poskytováním
právního poradenství v oblasti energetiky a dodávek
technologických celků a zařízení. Účastnil se řady mezinárodních projektů v oblasti syndikovaného úvěrování a dluhopisového financování.

Mgr. Matyáš Kužela,
společník
Matyáš Kužela se specializuje
na problematiku ochrany osobních údajů, soutěžního práva
a poradenství v oblasti akvizic
a komerčního práva. Má rozsáhlé zkušenosti z projektů týkajících se zpracování a předávání osobních údajů, ať už
v rámci bankovních skupin, nadnárodních organizací
nebo subjektů působících v oblasti E-commerce. Zastupoval také řadu klientů v řízeních před Úřadem pro
ochranu osobních údajů. V oblasti akvizic a soutěžního práva se Matyáš Kužela zaměřuje na poradenství
při českých i mezinárodních transakcích podléhajících povolení soutěžního úřadu. Má značné zkušenosti i se zastupováním podniků v rámci vyšetřování
kartelových dohod. Matyáš Kužela také radí klientům
s problematikou dominantního postavení a významné tržní síly. V současnosti Matyáš Kužela vede team
připravující klienty na nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Matyáš je členem prestižní
mezinárodní organizace IAPP sdružující profesionály
v oblasti ochrany soukromí.
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ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 1104/13
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 537 500 – 501
e-mail: office.prague@randalegal.com
www.randalegal.com
www.actlegal.com
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Schönherr s.r.o.							
SCHÖNHERR V EVROPĚ
Schönherr patří mezi vedoucí advokátní kanceláře
ve střední a východní Evropě. Díky síti čtrnácti poboček a čtyř regionálních zastoupení je schopna svým
klientům poskytnout špičkové právní služby v celém
tomto regionu. Schönherr byla jednou z prvních advokátních kanceláří, která se na poskytování právních
služeb v regionu střední a jihovýchodní Evropy začala
zaměřovat a stala se zde jednou z největších. Základní
filozofií Schönherr je kvalita, flexibilita, inovace a poskytování právních služeb na vysoké mezinárodní
úrovni při zohlednění místních specifik. Vzhledem
ke své síti poboček má Schönherr rozsáhlé know-how při poskytování souběžných právních služeb ve
více jurisdikcích tohoto regionu. Právní poradenství
Schönherr pokrývá všechny právní oblasti, které souvisí s podnikatelskou činností jeho klientů. Reputaci
Schönherr dokládá řada prestižních ocenění.

SCHÖNHERR ČESKÁ REPUBLIKA
Pražská kancelář, založená v roce 1992 přední německou advokátní kanceláří, se stala součástí advokátní
kanceláře Schönherr v roce 2009. Z původního zaměření na právní poradenství zahraničním investorům
při jejich podnikání v České republice a na Slovensku se v průběhu let vypracovala mezi renomované
advokátní kanceláře poskytující služby jak domácím
tak mezinárodním klientům, a to ve všech oblastech
jejich podnikání. Pražská kancelář Schönherr poskytuje právní poradenství zejména v oblasti fúzí & akvi-

zic, práva obchodních společností, práva nemovitostí,
financování, firemních restrukturalizací, soutěžního
práva, práva EU, veřejného práva, energetiky, telekomunikací a pracovního práva.
Pražská kancelář Schönherr je opakovaně hodnocena v hlavních oblastech své činnosti významnými
světovými právními publikacemi Chambers Europe,
Legal500 a IFLR1000 a rovněž se pravidelně umísťuje
v rámci českého firemního žebříčku Právnická firma
roku.

Klíčové právní oblasti:
bankovnictví & finance: Vladimír Čížek, Natálie
Rosová
compliance: Jitka Linhartová
energetika, telekomunikace: Jitka Linhartová
fúze & akvizice: Martin Kubánek, Vladimír Čížek
insolvence & restrukturalizace: Zoltán Pálinkás, Vladimír Čížek
duševní vlastnictví, informační technologie: Denisa
Assefová
nemovitosti: Martin Kubánek, Gabriela Porupková,
Miroslav Dudek
pracovní právo: Zoltán Pálinkás, Helena Hangler
soutěžní právo & právo EU: Jitka Linhartová
korporátní právo: Zoltán Pálinkás
řešení sporů: Denisa Assefová
veřejné zakázky: Veronika Hocková
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Vybrané transakce
Pražská kancelář Schönherr poskytuje poradenství
významným společnostem, například skupině Continental, TRIUVA (dříve IVG Investment Funds), Swatch
Group, Daimler, Assa Abloy, PRE, Ingram Micro Holding, REICO, Zeppelin, EVO Payments International,
Triton, Warehouse De Pauw (WDP), ZF Friedrichshafen,
Rockwood Holdings, Braas Monier, UniCredit Bank
Austria, UNIQA Insurance Group, AIGA Investments,
Smurfit Kappa, Erste Bank Group, Raiffeisen Bank
International, Eberspächer, Blackstone, UNIQA Real
Estate, RREEF Investment, IMMOFINANZ, Vienna Insurance Group (VIG), Lidl, Hornbach, atd.
Vedle dlouhodobého právního poradenství jsme
v uplynulém roce poskytovali právní služby u těchto
významných zveřejnitelných transakcí:
Právní poradenství skupině SEB v České republice
a v Rakousku v souvislosti s akvizicí skupiny WMF,
významného výrobce domácích spotřebičů a vybavení pro hotely, v hodnotě 1,02 miliardy eur. Vedle
kupní ceny skupina SEB přebírá dluh ve výši 565 milionů eur a důchodové závazky ve výši 125 milionů
eur.
Poradenství (včetně právní prověrky, sepisování
a vyjednávání transakční dokumentace, nastavení
regulatorního schématu, jakož i notifikaci k Evropské komisi) společnosti EVO Payments International v souvislosti se vznikem strategické alliance
s Raiffeisenbank v segmentu akceptace platebních
karet.
Poradenství společnosti Ingram Micro Holding
GmbH v souvislosti s akvizicí a restrukturalizací
středo- a východoevropské divize ruské společnosti RRC Group, poskytovatele value added distribučních služeb.
Poradenství poskytnuté akcionářům společnosti
Europe Easy Energy a.s. v souvislosti s prodejem
100 % akcií Europe Easy Energy a.s. ve prospěch
společnosti Bohemia Energy, největšího alternativního distributora elektřiny a plynu.
Poradenství
poskytnuté
společnosti
J.F.
Müller & Sohn Aktiengesellschaft v souvislosti s akvizicí 25,1% podílu ve společnosti Silon s.r.o., která
je předním světovým výrobcem technických kompaundů a polyesterových střiží.
Poradenství společnosti Continental Automotive
Czech Republic s.r.o. v souvislosti s akvizicí několika
provozoven společnosti A.T.U. Auto Technik Unger.

Poradenství společnosti EM Microelectronic Marin
S.A. (patřící mezi společnosti SWATCH-Group), která je jedním z největších světových výrobců integrovaných obvodů, v souvislosti s akvizicí zbývajícího
49% podílu ve společnosti ASICentrum spol. s r.o.
Společnost EM Microelectronic Marin S.A. se tak
stala jediným společníkem ve společnosti ASICentrum spol. s r.o.
Poradenství společnosti Ultra Clean Holdings Inc.
v souvislosti s akvizicí české společnosti Miconex
od investičních společností Stenen One a.s. a Juves
One a.s.
Poradenství skupině 40 seniorních věřitelů, mezi
jinými například Raiffeisen Bank International AG,
UniCredit Bank Austria AG, v souvislosti s projednáním a realizací refinancování skupiny bauMax.
Poradenství společnosti Braas Monier ledně lokálních aspektů refinancování v České republice. Refinancování Braas Monier (prostřednictvím dceřiné
společnosti) bylo uskutečněno prostřednictvím
emise seniorních zajištěných dluhopisů v objemu
435 milionů eur a poskytnutí nového revolvingového úvěru ve výši 200 milionů eur.
Poradenství pro Blackstone v souvislosti s globální
akvizicí aktiv GE Capital Real Estate v celkové hodnotě přesahující 23 miliard USD, mimo jiné také
v Česku, Polsku a na Slovensku. V Česku transakce zahrnovala akvizici regionálního obchodního
centra.
Poradenství společnosti CTP Invest ohledně akvizice logistického areálu v Plzni.
Poradenství TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft
mbH (dříve IVG Institutional Funds) v souvislosti s prodejem kancelářských prostor CITY POINT
v Praze společnosti Nemovitostní City Point, s.r.o.
Poradenství společnosti TRIUVA Luxembourg S.a.r.l.
(člen TRIUVA Group) v souvislosti s prodejem čtyř
prémiových kancelářských prostor v Praze společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., konkrétně
Anděl 16, Avenir Business Park, Anděl 17 a Vyšehrad
Victoria („Anděl Portfolio“).
Poradenství Blackstone v souvislosti s prodejem
společnosti Kensington Liberec a.s., která vlastní
regionální obchodní centrum.
Poradenství společnosti VIG Fund uzavřený investiční fond, a.s. (člen Vienna Insurance Group) při
akvizici dvou multifunkčních budov Revoluční 1 a 3
v Praze od společnosti Markland.
Poradenství společnosti Lidl v souvislosti s výstavbou vlastních prodejen v České republice.
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Poradenství TRIUVA v souvislosti se správou kancelářských a maloobchodních prostor zahrnující i hotel v Praze. Právní poradenství zahrnovalo zejména
přípravu nájemních smluv.
Poskytování compliance školení v oblasti soutěžního práva různým společnostem, včetně skupiny
BASF, REWE, sdružení CECED, společnosti TEEKANNE, atd.

Schönherr s.r.o.
náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 225 996 500
www.schoenherr.eu
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Squire Patton Boggs, v.o.s.,
advokátní kancelář
S výhodnou pozicí v samotném srdci Prahy, Squire
Patton Boggs, v.o.s., advokátní kancelář, zastupuje české a nadnárodní klienty při významných transakcích,
sporných věcech a regulatorních záležitostech ve střední a východní Evropě. Pražská kancelář byla založena
v roce 1990; od té doby stála v popředí rozvoje tržních
ekonomik v regionu, vydobyla si svoje místo jako přední
právní firma v České republice a mimo ní a vytvořila pracovní rámec pro úspěch firmy v Evropě. Pevně se držíme
těchto zásadních hodnot: jednotná filozofie budovaná
a zastávaná napříč celou firmou, rozmanitost praxí, skutečná partnerská atmosféra a přesvědčení, že naše právnická práce nesmí být nikdy jinak než nejlepší.
Pražská kancelář poskytuje kompletní spektrum právních služeb českým, zahraničním a nadnárodním klientům. Firma vede širokou a různorodou praxi, s využíváním svých rozsáhlých mezinárodních zkušeností
a nezbytné znalosti místního prostředí. Kancelář poskytuje klientům právní poradenství při složitých transakcích a sporech jak v České republice, tak v rámci celé
střední a východní Evropy a úzce spolupracuje s kancelářemi Squire Patton Boggs v Bruselu a západní Evropě
v otázkách zahrnujících právo EU.

FIREMNÍ PRAXE PRAŽSKÉ KANCELÁŘE ZAHRNUJE:
Soudní spory a arbitráže
Bankovnictví a finance
Konkurz a restrukturalizace
Hospodářská soutěž
Korporátní a obchodní právo

Právo EU
Energetika
Životní prostředí
Ochrana duševního vlastnictví
IT a telekomunikace
Pracovní právo
Akvizice a fúze
Veřejné zakázky, PPP projekty
Projektové financování
Private equity a venture kapitál
Nemovitosti
V posledním vydání prestižního žebříčku The European
Legal 500 publikace Chambers and Partners’ Global Guide: World’s Leading Lawyers and Legalese’s European
Legal Experts byla pražská kancelář uvedena mezi doporučenými právními firmami.
Naši právníci z pražské kanceláře jsou také aktivními
členy řady občanských a obchodních organizací, jako
je např. Americká obchodní komora v České republice, Britská obchodní komora a Mezinárodní obchodní
komora.

Squire Patton Boggs, v.o.s., advokátní kancelář
Václavské náměstí 57/813
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 662 111
www.squirepattonboggs.com
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TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.		
Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář,
která poskytuje svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích podnikání. Cílevědomým
a inovativním přístupem, který našim klientům nabízíme, jim pomáháme uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech.
Zaměřujeme se na poradenství v oborech budoucnosti a v řadě z nich jsme již získali vedoucí postavení
na trhu. Jde především o tyto oblasti: technologie,
média a komunikace, biotechnologie a zdravotnictví,
správa soukromého jmění, energetika.
Taylor Wessing se pyšní pověstí společnosti s progresivním přístupem. Podporujeme naše klienty všude
tam, kde chtějí podnikat. Našich více než 1200 právníků ve 33 kancelářích a 20 zemích světa není jen symbolickým zastoupením; jedná se o týmy se znalostí
místního obchodního, průmyslového a kulturního
prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, což
nám umožňuje klientům vždy poskytovat efektivní
a integrovaná řešení.
Poskytujeme poradenství významným tuzemským
i mezinárodním společnostem v oblasti obchodu,
živnostenského podnikání, průmyslu a služeb, jakož
i bankám a pojišťovnám. Našim klientům zaručujeme právní poradenství a služby nejvyšší kvality jak při
dlouhodobé spolupráci, tak pro jednotlivé projekty.
Specializace v nadnárodních týmech odborníků představuje vzhledem k rostoucí složitosti právní proble-

matiky optimální péči ve všech oblastech práva. Naši
advokáti jsou odborníky s mezinárodními zkušenostmi a vynikajícím vzděláním ve všech oblastech obchodního práva. Pracujeme v různých jazycích, především v německém, anglickém, českém, francouzském,
maďarském, ale i v italském, polském, slovenském,
ruském či ukrajinském.
Vedle vlastní sítě kanceláří Taylor Wessing disponujeme mezinárodní sítí partnerů – například v Albánii,
Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovinsku a Španělsku. Naše kompetence pro střední a východní Evropu
je zesílená dlouholetou spoluprací s těmito partnery.
Věříme, že základním kamenem míry našeho úspěchu je přístup ke všem partnerům – zaměstnancům,
klientům, partnerským organizacím, dodavatelům,
regulačním orgánům a místní komunitě. Když každý
z nás obětuje trochu času, abychom fungovali jako
celek, odrazí se to také ve všech oblastech naší CSR
strategie, kterými jsou například životní prostředí
nebo umění.

TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 819 216
www.taylorwessing.com
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TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Od svého založení v roce 1993 poskytuje advokátní
kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI právní služby
na nejvyšší úrovni významným domácím i zahraničním klientům.
Základ práce advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI tvoří zastupování dlouholetých klientů
z širokého spektra společenské činnosti, zejména ve
složitých soudních sporech. Těmto klientům nabízí
své detailní znalosti českého prostředí a právního
řádu a rozsáhlé zkušenosti ze spolupráce se státními
institucemi, vědeckými ústavy a vysokými školami,
detektivními kancelářemi a zahraničními právními
kancelářemi.
Ve své práci advokátní kancelář uplatňuje vlastní specifické zkušenosti při právní pomoci klientům, kteří
jsou v obtížné právní situaci. Proto poskytuje právní
pomoc nejčastěji v rozhodovacích procesech statutárních orgánů a managementu, při vymáhání práv
nebo obraně proti žalobám. Pro řadu společností advokátní kancelář zabezpečuje komplexní právní servis
od založení společnosti a přípravy společenských dokumentů, přes zpracování všech druhů smluv, převodů obchodních podílů a akcií, due diligence, ochraně
obchodního jména po zastoupení v soudních sporech
a souvisejícím poradenství.
Advokátní kancelář má s ohledem na početné personální zázemí týmy specializující se na různé oblasti
práva a je tedy schopna poskytnout svým klientům
vysoce kvalifikované právní služby ve všech oblastech

práva. V čele jednotlivých týmů je jeden z advokátů,
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 orgány ve věcech
z oblasti specializace daného týmu. Klient tak vždy komunikuje pouze s advokátem v rámci daného týmu,
který má jeho agendu na starosti. To zajišťuje vysokou
efektivitu v komunikaci mezi klientem a advokátní
kanceláří.
V roce 2008 byla naše advokátní kancelář přijata za
člena mezinárodního sdružení nezávislých advokátních kanceláří INTERLEGAL. Díky tomuto 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.

PRÁVNÍ ZAMĚŘENÍ
Advokátní kancelář má praktické a dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb
jak korporátní a veřejnoprávní klientele, tak i jednotlivcům, a to, s ohledem na své zázemí, kvalifikaci
a praxi členů svého týmu, ve všech oblastech práva,
v celém jejich teoreticky možném rozsahu, a to zejména (ne však výlučně) v níže uvedených oblastech
práva.

T

234 | 2017 | Významné advokátní kanceláře

SPORNÁ AGENDA A OBHAJOBA

KONKURZY A INSOLVENCE

Naše advokátní kancelář již ve svých počátcích byla
soustředěna hlavně na spornou agendu a i doposud
zůstala sporná agenda jednou z hlavních složek činnosti naší advokátní kanceláře.

Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se
zastupováním klientů v konkursních a vyrovnacích
řízeních. Poskytujeme právní služby nejen věřitelům,
ale též správcům konkursní podstaty jmenovaným
příslušnými soudy.

SMLUVNÍ AGENDA
Naše advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti
s přípravou smluvní dokumentace ve většině oborů
a ve většině oblastí lidského života. Samozřejmostí je
tvorba smluvní dokumentace v hlavních světových jazycích (angličtina, němčina a francouzština).

VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
Naše kancelář má také bohaté zkušenosti v oblasti veřejných obchodních soutěží. Poskytovali jsme služby
jak organizátorům, tak účastníkům různých obchodních soutěží, včetně případného řešení sporů ze soutěží vzešlých. Mezi naše klienty v tomto odvětví patří
mimo jiné Lesy České republiky, Hlavní město Praha,
Ministerstvo zemědělství, atp.

OBČANSKÉ PRÁVO
V rámci občanského práva klientům nabízíme například následující služby: ochrana osobnosti, ochrana
dobré pověsti, vlastnické a spoluvlastnické vztahy,
věcná práva - smlouvy o zřízení zástavního práva, dohody o vypořádání majetku, závazkové právo, odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení, náhrady
škod, zastupování před soudy.

NEMOVITOSTI
V oblasti nemovitostí našim klientům poskytujeme
zejména tyto služby: převody nemovitostí, due diligence, restituce, prohlášení a rozhodnutí vlastníka
včetně převodů bytů (smluv o výkonu funkce, atp.),
smlouvy o výstavbě, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy
k nebytovým prostorám a bytům, zastupování v řízení
před katastrálními úřady, či stavebními úřady, zajištění znaleckých posudků a geometrických plánů, vyřízení daně z nabytí nemovitých věcí spolu se zastupováním před finančním úřadem. V této oblasti klientům
také poskytujeme služby v oblasti úvěrových smluv
a finančních výpomocích.

Klientům nabízíme širokou škálu služeb v oblasti
úpadkového práva a především hlubokou erudici
a profesní zkušenosti v tomto právním odvětví.

PRACOVNÍ PRÁVO
Klientům nabízíme zejména následující služby: podpora podnikatelské činnosti se zaměřením na pracovně právní problematiku, příprava a sepis pracovních
manažerských smluv, právní pomoc při vzniku, změně a skončení pracovního poměru, zastupování při
pracovních sporech, všeobecné poradenství v oblasti
pracovního práva.

ÚSTAVNÍ PRÁVO
V této oblasti našim klientům nabízíme zejména následující služby: Ústavní stížnosti a jejich sepsání, zastupování při řízení o přezkumu zákonnosti rozhodnutí, opatření a postupů, soudů, orgánů státní správy.

SPOLEČNOSTI, FÚZE A AKVIZICE
Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti práva českých a zahraničních obchodních společností
a v oblasti koncernového práva dalších souvisejících
odvětví. Poskytujeme služby statutárním a dozorčím
orgánům společností při výkonu jejich pravomocí.
Pro naše klienty jsme realizovali řadu fúzí a akvizic,
včetně sloučení, odštěpení a dalších forem dělení
a vzniku společností podle českého práva. Máme zkušenosti s přes-hraničními fúzemi a akvizicemi, stejně
jako s fúzemi s mezinárodními prvky, či s Evropskými
společnostmi.

KRIZOVÝ PRÁVNÍ MANAGEMENT
Manažeři a podnikatelé, kteří dovedou poznat, že
jejich firma má právní potíže a dokáží odhodlaně zasáhnout, jsou na nejlepší cestě přivést firmu zpět ke
konkurenceschopnosti. Právě těm nabízí advokátní
kancelář své služby.
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Krizový právní management zahrnuje systém a metody řešení mimořádných právních událostí specializovanými právníky advokátní kanceláře.

PRÁVNÍCI
Tým naší advokátní kanceláře je složen z odborníků
na slovo vzatých. Naprostá většina z nich je vybavena
nejen právními znalostmi a zkušenostmi, ale i jazykovými znalostmi nezbytnými pro poskytování právních
služeb s mezinárodním prvkem. Náš tým tvoří právníci
poskytující právní služby a ostatní pracovníci zajišťující chod kanceláře. V současné době v kanceláři působí 20 právníků, z nichž je jedenáct advokátů. Celkově
se na práci advokátní kanceláře v činnostech, které
zabezpečuje, podílí 25 osob.

PARTNERY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE S.R.O. JSOU:
JUDr. Petr Toman, LL.M., partner, absolvoval právnickou fakultu Právnickou fakultu v Brně. Letos oslavil
30leté výročí jeho působení v advokacii. V letech 1990
až 1992 byl poslancem parlamentu České a Slovenské
Federativní Republiky. Je spoluautorem komentáře
k občanskému zákoníku a spolu s JUDr. Stanislavem
Devátým monografie Ochrana dobré pověsti a názvu
právnických osob. JUDr. Petr Toman je členem Výboru
pro vnější vztahy České advokátní komory, předsedou
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 věnuje zejména závazkovým vztahům, občanskému, obchodnímu a ústavnímu právu a právu
v oblasti nemovitostí. Konkrétně se specializuje zejména na ochranu osobnosti a ochranu dobrého jména a pověsti, volební právo, právní regulaci politických
stran. JUDr. Petr Toman byl zvolen PRÁVNÍKEM ROKU
2005 a na čelných pozicích se v této kategorii umístil
i v následujících letech.
JUDr. Stanislav Devátý, Dr., partner, absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 1990 až 1992 byl
poslancem parlamentu České a Slovenské Federativní Republiky, v letech 1992 až 1996 ředitelem Bezpečností a informační služby. 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. Stanislav 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 soutěži Právník roku umístil v první pětici nominovaných 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 publikační činnost. Specializuje
se rovněž na kapitálové trhy a právo cenných papírů.
Věnuje se také komerčnímu, finančnímu, bankovnímu a trestnímu právu a také kauzám s mezinárodním
prvkem a má také řadu zkušeností s vedením sporů
v různých evropských jurisdikcích. Roku 2006 se v soutěži Právník roku umístil v první pětici nominovaných
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, insolvenční a správní právo.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE ZA POSLEDNÍCH
12 MĚSÍCŮ
K nejvýznamnějším kauzám advokátní kanceláře
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI za posledních 12 měsíců
patří:
Obhajoba bývalého náměstka ministra zemědělství
a člena představenstva Českých drah Mgr. Romana
Bočka v mediálně sledované kauze týkající se údajné korupce v nejvyšších patrech české politické scény – kauze Mgr. Jany Nagyové.
Zastoupení bývalého primátora doc. Bohuslava
Svobody v mediálně sledované kauze Open Card.
Úspěšné zastoupení společnosti EUROVIA CS, a.s.
v soudním sporu o ochranu dobré pověsti práv-
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nické osoby proti bývalému místopředsedovi Věcí
veřejných pro boj s korupcí. Společnost EUROVIA
CS, a. s. se na panu Tomáši Jarolímovi soudně domáhala omluvy za jeho nepravdivé výroky, jejichž
podstatou bylo, že společnost EUROVIA CS, a. s.,
v souvislosti se stavbou dálnice D47, inkasovala
o 536 milionů Kč více, než odpovídalo ceně skutečně použitého materiálu, dále, že se její statutární
orgány tímto jednáním podíleli na podvodu ve výši
půl miliardy korunu a že se tato společnost svými
aktivitami podílela na rozkrádání státního majetku. Krajský soud v Ústí nad Labem žalobě vyhověl
- výroky pana Jarolíma byly nepravdivé a porušily
právo společnosti EUROVIA, a.s. na dobrou pověst.
Zastoupení bývalého ředitele vězeňské služby
Luďka Kuly v mediálně sledované kauze týkající se
nákupu areálu pro Vězeňskou službu ČR ve slezské
Vidnavě. Trestní stíhání našeho klienta bylo zrušeno
a následovalo zastoupení klienta při vymáhání náhrady škody od státu.
Zastoupení v mediálně sledované kauze ve vztahu
k výstavbě sportovní haly Sazka, přičemž objem
transakce činí 163 000 000 Kč.

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Trojanova 2022/12
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 918 490
e-mail: ak@iustitia.cz
www.iustitia.cz
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Vejmelka & Wünsch, s.r.o.					
Kancelář byla založena v roce 1990 jako pobočka rakouské advokátní kanceláře Heller, Löber,
Bahn & Partner. Stala se tak jednou z prvních zahraničních právních kanceláří na území bývalého Československa. Po sloučení s druhou největší německou
právní firmou Bruckhaus Westrick Stegemann změnila své jméno na Bruckhaus Westrick Heller Löber, které bylo v roce 2000 při sloučení s anglickou advokátní
kanceláří Freshfields Deringer změněno na Freshfields
Bruckhaus Deringer. V roce 2002 převzali pražskou
pobočku Freshfields Bruckhaus Deringer stávající
společníci Vejmelka & Wünsch JUDr. Josef Vejmelka
a JUDr. Petr Wünsch, kteří byli partnery zmíněných
zahraničních advokátních kanceláří. Kancelář Freshfields Bruckhaus Deringer patří i nadále mezi zahraniční advokátní kanceláře, s nimiž Vejmelka & Wünsch
úzce spolupracuje.
Kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní
právní služby ve všech oborech práva, souvisejících
zejména s podnikatelskou činností, ale také s činností a postavením veřejných institucí a orgánů místní
samosprávy. Právní poradenství kanceláře Vejmelka & Wünsch zahrnuje právo společností včetně
problematiky majetkových dispozic s podniky a společných podniků (joint ventures), mediální a telekomunikační právo, soutěžní právo, bankovní a pojišťovací právo, právní otázky transakcí s nemovitostmi
a stavební právo, pracovní právo, duševní vlastnictví,
ale i právní problémy z oblasti energetiky a životního
prostředí, daňové právo, obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy a mezinárodní právo sou-

kromé. Součástí široké palety poskytovaných služeb
je rovněž mimosoudní urovnávání sporů, zastupování klientů před řádnými a rozhodčími soudy a hájení
jejich zájmů v konkurzních a insolvenčních řízeních
a v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže, finančními, pracovními, stavebními, celními
a jinými správními úřady. K aktivitám kanceláře patří
i zakládání dceřiných společností a poboček zahraničních společností v České republice a zastupování před
rejstříkovými soudy.
Pravidelnou součástí činnosti kanceláře Vejmelka & Wünsch je realizace rozsáhlých právních auditů
(due diligence) a příprava smluvních dokumentů při
realizaci strategických obchodních záměrů (včetně
tzv. „projektů na zelené louce“) zahraničních, i tuzemských investorů v České republice v nejrůznějších odvětvích obchodu a průmyslu.
V kanceláři působí i odborníci pro oblast práva informačních technologií a farmaceutického práva, práva
ochrany spotřebitele a pro celou řadu dalších odvětví
soukromého i veřejného práva. Rozsáhlé know-how
a zkušenosti získané dlouholetou praxí řadí advokátní
kancelář Vejmelka & Wünsch na jedno z předních míst
mezi advokátními kancelářemi v České republice.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Tým právníků kanceláře Vejmelka & Wünsch prokázal
v řadě významných projektů z oblasti práva obchodních společností schopnost poskytnout právní služby
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zahraničním i tuzemským klientům ve špičkové kvalitě. Právní poradenství kanceláře zahrnuje všechny
sféry korporátního práva, zejména:
akvizice, fúze, rozdělení a jiné přeměny obchodních
společností
poskytování komplexních právních služeb zahraničním investorům při zahájení jejich podnikatelské
činnosti na území České republiky
dispozice s podnikem
převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku
běžnou společenskoprávní agendu a corporate
governance
vztahy v rámci koncernu
ochranu práv akcionářů/společníků
vypořádání menšinových akcionářů při přeměně
prosazování nároků ze smluv
provádění obchodněprávních auditů (due diligence) a přípravu obchodněprávních stanovisek a posudků (legal opinion)

BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Právní poradenství v oboru bankovního a finančního práva je významnou součástí právních služeb
advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch. Zahrnuje
zejména:
právní poradenství při obchodování s cennými papíry a přípravě prospektů cenných papírů
právní poradenství v oblasti kapitálového trhu
přípravu a posuzování úvěrových smluv a zastupování klientů při jejich projednávání a uzavírání, a to
jak na straně úvěrujících bank, tak i úvěrovaných
subjektů
finanční a operativní leasing movitého majetku (zejména dopravních prostředků, včetně letadel, užitkových vozidel, stavebních strojů a strojírenských
zařízení) i nemovitostí, včetně přípravy a posuzování všeobecných leasingových podmínek a další
smluvní dokumentace
právní poradenství investičním fondům
právní poradenství při přípravě nabídek na odkoupení a převzetí účastnických cenných papírů
přípravu a posuzování všech typů zajišťovacích
smluv, bankovních záruk a ručitelských prohlášení
právní poradenství při refinancování
provádění finančněprávních auditů (due diligence)
a přípravu finančněprávních stanovisek a posudků
(legal opinion)

NEMOVITOSTI, VÝSTAVBA A DEVELOPMENT
Právníci kanceláře Vejmelka & Wünsch mají rozsáhlé zkušenosti s uspokojováním rozmanitých potřeb
podnikatelských i nepodnikatelských subjektů spadajících do těchto oblastí. Praxe kanceláře zahrnuje
zejména:
právní poradenství při prodeji, nájmu a jiných dispozicích s nemovitostmi všeho druhu včetně průmyslových areálů, bytových domů a jiných budov,
bytů a nebytových prostor a pozemků
smluvní zatěžování nemovitostí zástavními právy
a věcnými břemeny
posuzování a uplatňování restitučních nároků
i obranu klientů před restitučními nároky
zastupování ve stavebních a jiných správních
řízeních
komplexní právní služby při realizaci developerských a dalších investičních projektů v oblasti
nemovitostí
právní audity (due diligence) nemovitého majetku
a přípravu právních stanovisek a posudků (legal
opinion)

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje
komplexní právní služby v oblasti hospodářské soutěže, včetně veřejné podpory a veřejných zakázek, a to
jak podle českého práva, tak i podle právních předpisů Evropské unie, zejména:
zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže, Evropskou komisí a v řízeních před soudy
předběžné posouzení transakcí (fúzí a akvizic)
z hlediska nezbytnosti požádat o povolení spojení
ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
a Evropské komise, včetně vypracování návrhu na
povolení spojení
provedení komplexních soutěžních auditů, tj. posouzení smluvních ujednání a obchodních praktik
z hlediska jejich slučitelnosti s platnými právními
předpisy v oblasti ochrany hospodářské soutěže,
rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, Evropské komise a příslušných soudních
orgánů, navržení opatření k odstranění případně
zjištěného závadného stavu a vypracování praktických manuálů pro snížení rizika porušení soutěžních pravidel
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vypracování interních pravidel pro postup odpovědných pracovníků v případě šetření v prostorách
podniku (tzv. dawn raid manuál)
analyzování slučitelnosti zamýšlené či poskytované
veřejné podpory s příslušnými právními předpisy
Evropské unie
právní podpora zadavatelům a uchazečům při výběrových řízeních, včetně vypracování zadávací
a smluvní dokumentace a podpory při přípravě
nabídek

ŘEŠENÍ SPORŮ, SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch je účinnou
oporou svých klientů při vedení obchodněprávních,
občanskoprávních, pracovněprávních i jiných sporů.
Právní služby poskytované zkušenými právníky zahrnují zejména:
právní rozbor věci, včetně posouzení očekávané
míry úspěšnosti klienta v případném soudním či
rozhodčím řízení
zastupování klientů v předžalobních jednáních
a přípravu smluv o narovnání
přípravu smluv o prorogaci/derogaci pravomoci
soudů, ujednání o místní příslušnosti soudů a rozhodčích doložek
přípravu žalob, opravných prostředků a jiných podání adresovaných řádným i rozhodčím soudům
a správním orgánům
přípravu stížností k Ústavnímu soudu ČR i k Evropskému soudu pro lidská práva
zastupování klientů před řádnými soudy všech
stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího
správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR
zastupování klientů v rozhodčím řízení
zastupování klientů v řízeních o uznání a výkonu
cizozemských soudních rozhodnutí a rozhodčích
nálezů
zastupování klientů ve správních řízeních všeho
druhu

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Součástí komplexních služeb, které advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje, je i právní poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví, včetně problematiky informačních technologií a nekalé soutěže.
Tyto služby zahrnují zejména:

právní rozbory případů porušování autorských
práv, práv k ochranným známkám, k průmyslovým
vzorům, patentům, i jiných průmyslových práv
jakož i porušování práv z internetových domén
a právní rozbory případů nekalosoutěžního jednání
přípravu licenčních smluv a jiných smluvních dokumentů, jejichž předmětem jsou autorská, průmyslová a jiná práva spadající do oboru duševního
vlastnictví
podávání přihlášek národních, evropských a mezinárodních ochranných známek
zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, týkajících se autorských práv, průmyslových
práv a jiných práv spadajících do oboru práva duševního vlastnictví, včetně práv k informačním
technologiím a práv z internetových domén
zastupování klientů před Úřadem průmyslového
vlastnictví v řízeních zejména o zápisu/výmazu
ochranných známek a jiných průmyslových práv
a v dalších řízeních
provádění právních auditů (due diligence) týkajících se průmyslových práv a jiných práv spadajících
do oboru práva duševního vlastnictví
právní poradenství poskytovatelům služeb informační společnosti

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje
komplexní poradenství věřitelům, dlužníkům a dalším
subjektům v insolvenčním řízení i při restrukturalizaci
podniků či skupin mimo insolvenční řízení, které zahrnuje zejména:
posuzování vhodnosti či nezbytnosti zahájení insolvenčního řízení
zastupování společností ohrožených úpadkem při
jednání s věřiteli
přípravu insolvenčních návrhů a přihlášek
pohledávek
zastupování na schůzích věřitelů i ve věřitelském
výboru
zastupování v incidenčních sporech
přípravu návrhů na reorganizaci i reorganizačních
plánů, poradenství v souvislosti s jejich plněním
analýzy návrhů smluv z pohledu rizika insolvenčního řízení

V

240 | 2017 | Významné advokátní kanceláře

PRACOVNÍ PRÁVO
Díky četnosti poptávky zejména podnikatelských
subjektů patří poskytování pracovněprávních služeb
mezi stěžejní činnosti advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch a zahrnuje zejména:
přípravu pracovních, manažerských a dalších pracovněprávních smluv a jejich změn
posuzování peněžitých a jiných pracovněprávních
nároků
posuzování důvodů ukončení pracovního poměru,
přípravu výpovědí, okamžitých zrušení pracovního
poměru, dohod o ukončení pracovního poměru,
jakož i dohod o zákazu konkurence po ukončení
pracovního poměru a další služby s ukončením
pracovního poměru související
právní servis při hromadném propouštění
přípravu pracovních a organizačních řádů a jiných
pracovněprávních interních předpisů a organizačních opatření
tvorbu benefitních a jiných motivačních programů
pro manažery i řadové zaměstnance
zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech
poradenství při kolektivním vyjednávání
provádění pracovněprávních auditů (due diligence)

OBCHODNÍ A OBČANSKÉ PRÁVO, MEZINÁRODNÍ
PRÁVO SOUKROMÉ
Tyto obory práva, které se vzhledem k jejich charakteru logicky prolínají s ostatními obory práva, ve kterých
své služby advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje, jsou samozřejmou a významnou součástí její
specializace, uplatňované nejen v jejím projektovém
poradenství, ale i při uspokojování každodenních potřeb klientů. Právní služby kanceláře zahrnují zejména:
přípravu všech typů obchodněprávních a občanskoprávních smluv, včetně všeobecných obchodních podmínek, zastupování klientů při jejich
projednávání a uzavírání i při prosazování nároků
z nich vyplývajících
poradenství podle předpisů na ochranu
spotřebitele
posuzování a uplatňování nároků na náhradu škody na majetku i na zdraví
posuzování a uplatňování nároků podle předpisů
na ochranu osobnosti
vymáhání pohledávek

posuzování pojistných nároků a přípravu pojistných smluv, včetně přípravy všeobecných pojistných podmínek
právní poradenství a zastupování klientů v dědickém řízení
právní poradenství podle předpisů rodinného práva
posuzování a uplatňování restitučních nároků
přípravu dohod o volbě práva a posuzování aplikace kolizních norem
poradenství v souvislosti s výkladem a aplikací
ustanovení mezinárodních smluv

FARMACEUTICKÉ PRÁVO
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch disponuje
rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi také v oblasti farmaceutického práva, včetně regulace reklamy na humánní i veterinární léčivé přípravky. Její právní služby
zahrnují zejména:
přípravu smluvních dokumentů v souvislosti se zajišťováním klinických hodnocení a neintervenčních
farmaceutických studií, včetně jednání se zdravotnickými zařízeními a zkoušejícími o obsahu smluvních podmínek
posuzování souladu reklamy na léčivé přípravky se
zákonnými požadavky, včetně zastupování před příslušnými správními orgány
poskytování právního poradenství při registraci léčivých přípravků a v souvislosti s cenovou regulací
léčiv a obchodováním s léčivy, včetně zastupování
před příslušnými správními orgány
poradenství z hlediska ochrany osobních údajů pacientů a lékařů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Díky zkušenému týmu právníků poskytuje advokátní
kancelář Vejmelka & Wünsch odborné právní poradenství rovněž v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto
právní služby zahrnují zejména:
registraci správců osobních údajů u Úřadu pro
ochranu osobních údajů
přípravu smluvních dokumentů pro zpracování
osobních údajů
právní poradenství při předávání osobních údajů
do zahraničí
zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu
osobních údajů
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posuzování opatření ke sledování elektronické pošty a využití elektronických komunikačních zařízení
z pohledu ochrany soukromí

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zkušený tým právníků kanceláře Vejmelka & Wünsch
účinně pomáhá svým klientům orientovat se v častých změnách právních předpisů, ke kterým zvláště
v oblasti environmentálního práva dochází. Právní
služby kanceláře zahrnují zejména:
poradenství související s hodnocením vlivů na životní prostředí, integrovanou prevencí a omezováním
znečišťování (EIA / integrované povolení – IPPC)
ekologické právní audity (due diligence) a přípravu
ekologických právních stanovisek a posudků (legal
opinion)
zastupování klientů před správními orgány i soudy
ve věcech ochrany životního prostředí
právní poradenství v oblasti nakládání s odpady,
včetně nebezpečných odpadů, obaly, chemickými
látkami a chemickými přípravky
právní poradenství podle předpisů o nejvyšší
přípustnosti toxických a zdraví škodlivých látek
především v oblasti textilního a potravinářského
průmyslu
právní poradenství na úseku ochrany vod, prevence
závažných havárií
spolupráci s příslušnými odbornými osobami na
jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí

PRÁVO EU
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje
komplexní právní poradenství v oblasti evropského
(komunitárního) práva, které se vstupem České republiky do Evropské unie stalo součástí českého právního
řádu. Kromě běžného právního poradenství podle
předpisů evropského práva, včetně právní pomoci při
ochraně práv spotřebitele v rámci Evropské unie zahrnuje praxe právních specialistů kanceláře zejména:
právní pomoc v oblasti hospodářské soutěže
a smluvních vztahů v rámci Evropské unie
právo nekalé soutěže a veřejných zakázek
právní servis při zakládání evropských společností
(societas europaea), při fúzi evropských společností
a změně jejich sídla

přípravu právních stanovisek a posudků (legal
opinion)
poradenství v oblasti fondů Evropské unie
poradenství v souvislosti s řízením před orgány Evropské unie

PRO BONO
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch si je jako renomovaný poskytovatel právních služeb plně vědoma
své odpovědnosti za fungování společnosti, založené
na vládě práva. Z tohoto důvodu se také aktivně podílí
na poskytování pro bono právních služeb jednotlivcům s omezenými příjmy a neziskovým organizacím
a svoji podporu rozvoje pro bono právních služeb
advokátů vyjádřila v roce 2008 nejen podpisem pro
bono deklarace, ale zejména ochotou poskytovat
uvedeným subjektům právní služby v rámci projektu
Pro bono centra. V této souvislosti poskytla advokátní
kancelář Vejmelka & Wünsch právní pomoc například
nevládní organizaci Iuridicum Remedium, o. s., při
posuzování diskriminačních podmínek při vydávání
anonymní čipové karty „opencard“ nebo organizaci
INEX – Sdružení dobrovolnických aktivit při právním
zajištění dobrovolnické práce v zahraničních projektech nebo za účelem přizpůsobení stanov spolků INTEGRACE a Svoboda zvířat Plzeň právní úpravě provedené od 1. 1. 2014 novým občanským zákoníkem.
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch se rovněž aktivně zapojila do projektu on-line pro bono právního
poradenství k tomuto novému kodexu civilního práva.

MEZINÁRODNÍ PRÁVNICKÉ ORGANIZACE
IBA
Společníci advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch
jsou členy IBA - největší a nejprestižnější celosvětové
organizace právníků a účastní se jejích akcí.

THE LEGAL 500
The Legal 500 – renomovaná nezávislá společnost
zabývající se hodnocením právních firem doporučuje advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch především
jako specialistu pro oblast práva bankovního, finančního a poradenství v oblasti kapitálových trhů, řešení
sporů a práva nemovitostí, obchodního práva a práva
obchodních společností (včetně fúzí a akvizic). Oceňovány jsou zkušenosti kanceláře Vejmelka & Wünsch
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v oblasti telekomunikace, média a technologie, práva
obchodního a obchodních společností.

CHAMBERS EUROPE
Chambers Guide je považován za nejprestižnější nezávislý žebříček v oblasti hodnocení právních firem.
Tento žebříček vychází každoročně jako referenční
nástroj pro klienty advokátních kanceláří a jejich tvůrci si zakládají na objektivitě svých zjištění. Ratingová
publikace Chambers Europe pro rok 2015 hodnotí
advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch jako přední
právní firmu v České republice v oblastech práva obchodních společností. Partneři advokátní kanceláře
Vejmelka & Wünsch, Josef Vejmelka, Petr Wünsch,
Martin Peckl, Lucie Dietschová a Tomáš Fiala, jsou
uváděni jako evropští experti pro Českou republiku
pro následující právní oblasti: soutěžní právo, bankovní a finanční právo, korporátní právo, fúze a akvizice,
pracovní právo a energetické právo.

IFLR1000
Ratingová publikace IFLR sestavuje každoročně žebříček nejvýznamnějších advokátních kanceláří a právních expertů. V oblasti bankovního práva, fúzí a akvizic
a energetického práva doporučují advokátní kancelář
Vejmelka & Wünsch, jmenovitě JUDr. Petra Wünsche.

ADVOKÁTI
Josef Vejmelka
advokát, JUDr.
Titul doktora práv získal v roce
1978 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1979 až
1985 působil jako podnikový právník v podniku zahraničního obchodu, kde se specializoval na obchodní a autorské právo.
Od roku 1985 do roku 1990 pracoval jako podnikový
právník v České státní pojišťovně se zaměřením na
pojišťovací, obchodní a občanské právo. V roce 1988
byl jmenován jednatelem národní sekce AIDA. Josef
Vejmelka je členem České advokátní komory a IBA.
V roce 1990 začal pracovat v pražské pobočce advokátní kanceláře Heller Löber Bahn & Partner, kterou
vedl a v níž od roku 1991 působil jako advokát. V této
kanceláři vykonával svou advokátní praxi i v letech
1998 až 2000, kdy byla pobočkou advokátní kance-

láře Bruckhaus Westrick Heller Löber, a v letech 2000
až 2002, kdy tato kancelář byla součástí sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce
2002 převzal společně s Petrem Wünschem pražskou
pobočku advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus
Deringer a založil veřejnou obchodní společnost advokátů Vejmelka & Wünsch, v.o.s. (nyní s.r.o.). Účastnil
se jako řečník na řadě mezinárodních seminářů a konferencí. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky, německy a rusky. Je spoluautorem publikace Československé obchodní právo a autorem různých právních
článků, týkajících se zejména otázek zahraničních
investic, včetně příslušných programů aplikovaných
v České republice, otázek soutěžního práva ve spojení
s fúzemi (merger notification regime), problematiky
autorskoprávních a pojišťovacích smluv. V současné
době se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice, hospodářskou soutěž a na právo nemovitostí.
Petr Wünsch
advokát, JUDr.
Titul doktora práv získal v roce
1978 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1978
do roku 1980 pracoval jako právník
v Československé obchodní bance,
kde se zaměřoval na mezinárodní úvěrové smlouvy. Od roku 1980 do roku 1989 působil jako právník
a později také jako vedoucí právního oddělení několika ministerstev příslušných pro oblast průmyslu
a obchodu. V letech 1989 až 1991 se v rámci příslušné pracovní skupiny Úřadu průmyslového vlastnictví
zabýval harmonizací základních československých
průmyslověprávních předpisů se západoevropskými
zákonnými úpravami. Petr Wünsch je členem České
advokátní komory a IBA. Od roku 1991 do roku 1998
působil jako advokát v pražské pobočce advokátní
kanceláře Heller Löber Bahn & Partner. V této kanceláři vykonával svou advokátní praxi i v letech 1998
až 2000, kdy byla pobočkou advokátní kanceláře
Bruckhaus Westrick Heller Löber, a v letech 2000 až
2002, kdy tato kancelář byla součástí sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce
2002 převzal společně s Josefem Vejmelkou pražskou
pobočku advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus
Deringer a založil veřejnou obchodní společnost advokátů Vejmelka & Wünsch, v.o.s. (nyní s.r.o.). Hovoří
česky, německy, anglicky, švédsky, rusky a slovensky
(soudní tlumočník jazyka německého a švédského).
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Je spoluautorem publikace Československé obchodní právo a článků týkajících se zejména práva společností, jakož i mezinárodního práva soukromého
a průmyslověprávní problematiky. V současné době
se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice,
právo nemovitostí, duševní vlastnictví, jakož i finanční
a pracovní právo. Petr Wünsch je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky.
Lucie Dietschová
advokátka, Mgr.
Lucie Dietschová ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze se zaměřením na
mezinárodní právo veřejné a mezinárodní vztahy. V roce 1996 jí
byla udělena cena Bernarda Bolzana za práci „Mezinárodněprávní aspekty kontroly drog (Mechanismus
OSN, kontrola legálního obchodu)“. Praxi advokátní
koncipientky vykonala v letech 1998 až 2001 v mezinárodních advokátních kancelářích Bruckhaus Westrick
Heller Löber a Freshfields Bruckhaus Deringer. Po složení advokátní zkoušky a zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory v roce 2001 působila v advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer jako
advokátka. Od roku 2002, kdy došlo k převzetí pražské
pobočky advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus
Deringer jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou a Petrem Wünschem, vykonává advokacii v advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch, jejíž partnerkou
se stala v roce 2008. Lucie Dietschová je spoluautorkou více odborných publikací, včetně publikací zahraničních. Specializuje se na přípravu rozsáhlých právních auditů (due diligence), oblast práva společností
a obchodní právo, pracovní právo, právní vztahy k nemovitostem, stavební právo, právní poradenství pro
subjekty veřejné správy, zejména pro územní samosprávné celky, konfiskační a restituční zákonodárství.
Hovoří plynně česky a německy.
Martin Peckl
advokát, Mgr.
Martin Peckl začal pracovat pro
naši kancelář (v té době součást
advokátní kanceláře Bruckhaus

Westrick Heller Löber) již v průběhu svého studia na
Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000. Po ročním studijním pobytu na univerzitě v Turku (Finsko) nastoupil
do advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer jako advokátní koncipient a po převzetí pražské
pobočky advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus
Deringer jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou a Petrem Wünschem v roce 2002 působil nejprve
v této pozici i ve veřejné obchodní společnosti advokátů Vejmelka & Wünsch (nyní s.r.o.). Od roku 2005 je
jako advokát členem České advokátní komory. V roce
2008 se stal partnerem advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch. Martin Peckl má zkušenosti v oblasti
práva obchodních společností (včetně fúzí a akvizic),
práva cenných papírů, pracovního práva a práva nemovitostí. Hovoří plynně česky a německy (dvojjazyčně), jakož i anglicky.
Tomáš Fiala
advokát, Mgr., Ph.D.
Magisterské studium práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1993,
titul, Ph.D. v oboru obchodní právo získal na téže univerzitě v roce
2001. Od roku 1993 do roku 2001 pracoval na Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže, kde v letech 1999
až 2001 zastával funkci ředitele odboru evropské integrace a mezinárodního a byl rovněž členem rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V letech
2001 až 2002 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer. Od
převzetí pražské pobočky této advokátní kanceláře
jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou a Petrem Wünschem v roce 2002 vykonával svoji praxi
v advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch, ve které
od roku 2005 působí jako advokát. V roce 2008 se stal
partnerem advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch.
Je členem České advokátní komory a České asociace
pro soutěžní právo. Účastnil se jako řečník řady seminářů a konferencí zaměřených na oblast ochrany hospodářské soutěže a rovněž publikoval řadu právních
článků týkajících se této oblasti. Hovoří česky a anglicky. V současné době se specializuje na oblast soutěžního práva, právní úpravu zadávání veřejných zakázek,
ochrany osobních údajů a farmaceutické právo.
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Jiří Vlastník
advokát, JUDr., Ph.D.
Jiří Vlastník v roce 2000 absolvoval
bakalářský studijní program na Policejní akademii ČR. Titul magistra
práv získal v roce 2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tituly, Ph.D. a JUDr. na téže fakultě v roce 2008.
Během studií absolvoval studijní pobyty ve Francii na
Právnické fakultě Université Nancy 2 a při Université
Paris II – Panthéon-Assas. V letech 2005 až 2008 vykonával praxi advokátního koncipienta v renomované
pražské advokátní kanceláři. Od roku 2008 je jako advokát členem České advokátní komory. Do advokátní
kanceláře Vejmelka & Wünsch nastoupil v roce 2009
a od 1. 1. 2015 je partnerem kanceláře. Jiří Vlastník
se věnuje především obchodnímu právu, zejména
právu korporátnímu a závazkovému, dále právu občanskému, evropskému, jakož i řešení právních sporů.
Je autorem či spoluautorem řady právních publikací.
Hovoří česky, anglicky a francouzsky.
Petr Dvořák
advokát, Mgr.
Titul magistra práv získal v roce
2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia
absolvoval studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Fridricha
Viléma v Bonnu. Následně, v letech 2005 až 2007,
vykonával praxi jako advokátní koncipient v renomované pražské advokátní kanceláři. Do naší advokátní
kanceláře Vejmelka & Wünsch nastoupil v roce 2007.
Petr Dvořák se ve své praxi specializuje na oblast práva
obchodních společností a obchodního práva, akvizice
a s nimi související právní audity a pracovní právo. Od
roku 2008 je jako advokát členem České advokátní komory. Hovoří česky, německy a anglicky.
Jakub Vaněk
advokát, JUDr.
Své právnické vzdělání získal na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Heinricha Heineho
v Düsseldorfu. Následně vykonával praxi advokátního

koncipienta v pražské pobočce renomované mezinárodní advokátní kanceláře. Do advokátní kanceláře
Vejmelka & Wünsch nastoupil v roce 2006. Jakub
Vaněk se specializuje především na komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva, zejména
práva obchodních společností, fúze a akvizice, corporate governance, jakož i na obchodněprávní a občanskoprávní vztahy a pracovní právo. Od roku 2010 je
jako advokát členem České advokátní komory. Hovoří
česky, anglicky a německy.
Markéta Protivánková
advokátka, JUDr., Ph.D.
Titul magistra práv získala v roce
1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul doktora
práv na téže univerzitě v roce 2002.
Od roku 1998 do roku 2000 pracovala jako advokátní koncipientka v pražské pobočce
advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick Heller Löber. V této advokátní kanceláři vykonávala svou praxi
i v letech 2000 až 2002, kdy tato kancelář byla součástí
světové sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. Od roku 2002 je advokátkou. Od převzetí pražské pobočky advokátní kanceláře Freshfields
Bruckhaus Deringer jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou a Petrem Wünschem v roce 2002
působí jako advokátka v advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch. Markéta Protivánková je členkou České
advokátní komory. Hovoří česky, anglicky, německy
a italsky. V současné době se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí a právo
životního prostředí.

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Italská 753/27
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 253 050
e-mail: prague@vejwun.cz
www.vejmelkawuensch.cz
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
PŘEDSTAVENÍ

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. je
českou advokátní kanceláří butikového typu specializující se na poskytování komplexních služeb v oblasti:
práva obchodních společností a corporate
governance
fúzí a akvizic
pracovního práva
zastupování v řízení před soudy, rozhodčími
a správními orgány
Na trhu právních služeb působí kancelář od roku 2008.
Klientela kanceláře zahrnuje široké spektrum subjektů - od významných nadnárodních společností s cennými papíry registrovanými na primárních evropských
trzích a bankovních subjektů, přes obchodní korporace všech velikostí a typů, až po fyzické osoby.
V rámci firemního žebříčku Právnická firma roku pořádaného společností EPRAVO.CZ, a.s. byla advokátní
kancelář v letech 2015 a 2016 zařazena mezi doporučované advokátní kanceláře pro oblast pracovního
práva.
Opakovaně je uváděna mezi významnými advokátními kancelářemi působícími v České republice.

PRÁVNÍ ZAMĚŘENÍ
Právo obchodních společností a corporate
governance
Advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje na poskytování komplexního obchodněprávního a pracovněprávního poradenství v oblasti práva obchodních
korporací a správy a řízení obchodních společností
(corporate governance) a koncernů.
Právní služby v této oblasti zahrnují zejména komplexní poradenství v oblastech:
nastavení optimální organizace, struktury a vnitřních principů fungování obchodní společnosti
nastavení pravidel odměňování členů orgánů a zaměstnanců obchodní společnosti
optimálního nastavení pravomocí a působností orgánů obchodní společnosti
organizace a struktury podnikatelského seskupení
či jiných personálně nebo majetkově propojených
osob
závazkových a jiných právních vztahů mezi obchodními společnostmi a jinými osobami uvnitř podnikatelského seskupení

Fúze a akvizice
Kancelář se zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblasti fúzí a akvizic, všeobecných dispozic s majetkem obchodních společností, jakož
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i jiných forem přeměn a restrukturalizací obchodních
společností.
Právní služby v této oblasti zahrnují zejména komplexní poradenství v souvislosti s:
převody akciových a obchodních podílů v obchodních společnostech
přeměnami obchodních společností zahrnujícími
fúze, změny právní formy, rozdělení obchodní společnosti či převod jmění obchodní společnosti na
jediného akcionáře či společníka
převodem podniku nebo vkladem podniku do základního kapitálu obchodní společnosti, jakož i jiné
dispozice s majetkem obchodní společnosti

Pracovní právo
Významnou specializací kanceláře je poskytování
komplexního právního poradenství v oblasti pracovního práva a personalistiky.
Právní poradenství v této oblasti zahrnuje zejména
komplexní služby v oblastech:
přípravy a projednání pracovních a manažerských smluv, rozvázání pracovního poměru, včetně otázek týkajících se hromadného propouštění
zaměstnanců
stanovení principů odměňování zaměstnanců
(včetně odměňování vrcholového managementu)
organizace pracovní doby a doby odpočinku, jakož
i jiných aspektů pracovněprávního vztahu, včetně
problematiky konta pracovní doby
vztahů mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi, včetně poradenství v souvislosti s kolektivním vyjednáváním
agenturního zaměstnávání
přechodu práv a povinností z pracovněprávních
vztahů v souvislosti s restrukturalizací zaměstnavatele, jakož i v souvislosti s převodem činností zaměstnavatele anebo jejich části na jiného
zaměstnavatele

Soudní a rozhodčí řízení
Důležitou specializací kanceláře je i komplexní právní poradenství při řešení sporů a zastupování v řízení
před soudy a rozhodčími orgány.

Právníci advokátní kanceláře zastupují klienty v obchodních, civilních i pracovněprávních sporech, včetně sporů týkajících se ochrany osobnosti a ochrany
duševního vlastnictví, v insolvenčním a exekučním
řízení, ve správním soudnictví a v řízení před Ústavním
soudem České republiky.

Ostatní právní oblasti
Závazky
Komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou a projednáním obchodních smluv rozličného
typu, včetně smluv o dodávkách investičních celků,
smluv kupních a smluv o dílo, smluv úvěrových, smluv
o převodu podniku či jeho části, smluv o dodávkách
softwaru a hardwaru, licenčních smluv, servisních
smluv či smluv o postoupení pohledávek a převzetí
závazků.
Pro klienta je zajištěn veškerý servis počínaje kompletní přípravou smluvní dokumentace a účastí na celém
procesu vyjednávání smlouvy s protistranou, až po
řešení případných problémů vznikajících při realizaci
smlouvy a případných následných sporů vzniklých ze
smlouvy nebo v souvislosti s ní.
Nemovitosti
Komplexní právní servis v souvislosti s přípravou
a projednáním kupních smluv a nájemních smluv
týkajících se nemovitostí, jakož i smluv o dílo, jejichž
předmětem je výstavba nemovitostí.
Duševní vlastnictví
Právní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví
včetně licenčních smluv či zastupování v souvisejících
sporech jsou poskytovány ve spolupráci s renomovanou kanceláří patentových zástupců.
Nekalá soutěž a ochrana dobré pověsti
Komplexní právní služby v souvislosti s ochranou
klienta proti nekalosoutěžnímu jednáním obchodní
konkurence, jakož i proti jednání poškozujícímu dobrou pověst a jméno klienta.
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Cenné papíry a kapitálové trhy
Poradenství v oblasti práva cenných papírů a kapitálových trhů, včetně otázek emise akcií a dluhopisů,
plnění povinnosti nabídky převzetí, či plnění všeobecných informačních povinností vůči kapitálovému trhu
a České národní bance.
Bankovnictví a pojišťovnictví
Poradenství v oblasti bankovního práva, zejména vypracování úvěrových smluv, včetně syndikovaných
úvěrů, bankovních záruk či dalších bankovních obchodů a produktů.
Insolvence a restrukturalizace
Komplexní právní poradenství subjektům ve finanční
tísni s cílem dosažení restrukturalizace závazků klienta, jakož i právní poradenství subjektům v úpadku
v rámci již probíhajícího insolvenčního řízení.
Správní řízení
Zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné
správy, od živnostenských úřadů, katastrálních a stavebních úřadů, přes řízení ve věcech daní a poplatků,
až po řízení před Českou národní bankou v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem.
Rodinné právo
Komplexní právní poradenství zejména v oblasti manželského majetkového práva a řešení rozvodové situace, včetně zastupování v řízeních ve věci péče o děti,
rozvod manželství a vypořádání společného jmění
manželů.

Pro bono
Advokátní kancelář se dlouhodobě významně realizuje v oblasti pro bono prostřednictvím projektu Děti
bez dluhů. V rámci tohoto projektu poskytuje právní
zastoupení dětem z dětských domovů a pěstounské
péče v řízeních, kde jsou po nich vymáhány desetitisícové dluhy vzniklé v důsledku zanedbávání vyživovací
povinnosti ze strany jejich rodičů. Díky tomuto projektu se podařilo zbavit dluhů již několik desítek konkrétních dětí, které tak mohou zahájit samostatný život po
odchodu z dětského domova bez dluhů. Podařilo se

rovněž prosadit novelu zákona o místních poplatcích,
díky které již nemohou být poplatky za komunální
odpad vyměřovány nezletilým. Velkým úspěchem je
řada nálezů Ústavního soudu, které konstatovaly porušování procesních práv dětí ze strany obecných soudů v řízeních, kde jsou po dětech vymáhány pokuty za
jízdy v MHD bez jízdenky, na kterou tyto děti nedostaly
od svých rodičů peníze.

PARTNEŘI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
Michal Vepřek
Michal Vepřek se dlouhodobě
zaměřuje na poskytování komplexního právního poradenství
v oblasti správy a řízení obchodních společností, fúzí a akvizic
a práva obchodních společností.
Je předním odborníkem v oblasti pracovního práva
a personalistiky.
Podílel se například na restrukturalizaci významné petrochemické skupiny nebo na mnohých transakcích
týkajících se prodeje akciových či obchodních podílů
v obchodních společnostech.
Má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních
služeb při kolektivním vyjednávání ve společnostech
působících v letecké přepravě osob, v petrochemii
a ve výrobě dopravních prostředků a lehkého strojírenství. Významným subjektům v České republice
poskytoval právní poradenství v pracovněprávních
vztazích včetně úpravy odměňování zaměstnanců,
přípravy vnitřních dokumentů v oblasti práv a povinností zaměstnanců a sjednávání smluv s vrcholovým
managementem.
Poskytuje také právní služby v oblasti práva nemovitostí, ve které se podílel na významných komplexních
transakcích v souvislosti s výstavbou a provozováním
administrativních budov, skladovacích areálů a obchodních center.
Věnuje se též lektorské činnosti, v rámci které přednáší
problematiku povinností a odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací, problematiku odměňování
v obchodní korporaci, hlavních institutů pracovního
práva a problematiku orgánů obchodní korporace
a jejich fungování.
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Ondřej Caska
Ondřej Caska se zaměřuje na
komplexní právní poradenství
v oblasti správy a řízení obchodních společností, fúzí a akvizic, smluvního práva a práva
insolvence.
Podílel se na řadě významných akvizic či divestic majetkových podílů v obchodních společnostech, právního poradenství českým a zahraničním subjektům
kapitálového trhu a právního poradenství v souvislostí s restrukturalizací společnosti v rámci insolvence.

Alena Vlachová
Alena Vlachová se dlouhodobě specializuje na poskytování
komplexního právního poradenství v oblasti zastupování klientů
v řízení před soudy a rozhodčími
orgány. Zaměřuje se rovněž na
oblast korporátního, pracovního
a rodinného práva, práva duševního vlastnictví, nemovitostí a správního řízení. Poskytuje rovněž právní služby klientům v rámci mezinárodních arbitráží
a ochrany zahraničních investic.
Je zakladatelkou pro bono projektu Děti bez dluhů,
v němž poskytuje bezplatnou právní pomoc dětem
z dětských domovů.
V letech 2015 a 2016 byla časopisem Právní rádce
zařazena mezi významné české právničky v oblasti
advokacie.

Právní poradenství v souvislosti s převodem podílů
ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ
Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního
práva, práva obchodních korporací a smluvního
práva společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ
Právní poradenství v oblasti pracovního práva společnosti ŠKODA TRANSPORTATION
Právní poradenství v oblasti pracovního práva české pobočce ING BANK
Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního
práva společnosti České aerolinie, včetně kolektivního vyjednávání a úspěšného zastupování v řadě
pracovněprávních sporů
Právní poradenství v rámci restrukturalizace společností ve skupině UNIPETROL
Právní poradenství v souvislosti se smluvními vztahy (včetně aspektů hospodářské soutěže) společností skupiny UNIPETROL, včetně zastupování ve
sporech týkajících se nemovitostí.
Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního
práva společnostem Terex Material Handling a F.X.
MEILLER Slaný
Právní poradenství společnosti ANWIL v oblasti obchodního a insolvenčního práva
Právní poradenství investorům v rámci divestice
společnosti CZECH PRECISION FORGE
Právní poradenství developerovi v souvislosti s přípravou a realizací jeho developerského projektu
typu brown field. Příprava komplexní smluvní dokumentace poskytovateli softwaru pro vedení účetnictví a mzdové agendy, právní poradenství a zastupování ve sporu o neplatnost vkladu podniku do
základního kapitálu společnosti působící v oblasti
telekomunikací atd.

ZKUŠENOSTI
Advokátní kancelář se podílela na řadě významných
transakcí, mezi které patří:
Právní poradenství v rámci restrukturalizace společnosti České aerolinie
Právní poradenství společnosti ORCO PROPERTY
GROUP v rámci její obrany proti útokům minoritních akcionářů
Právní poradenství v oblasti problematiky manažerského odměňování a corporate governance společností skupiny UNIPETROL

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
Husova 242/9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 220 775
e-mail: info@vcv.cz
www.vcv.cz
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Advokátní kancelář
Vych & Partners, s.r.o.
„Stavíme na spolehlivosti, osobním přístupu
a vzájemné důvěře. Už od roku 2005. Žádný případ pro nás není jen číslo v kartotéce. Je to vždy
příběh, který pomáháme režírovat tak, aby na
konci měl klient pocit co největšího vítězství.“
Za dobu existence naší kanceláře jsme pro naše klienty navrhli a úspěšně realizovali řadu komplexních
akvizičních projektů spočívajících v nákupu akcionářských podílů, podniků a jejich částí, vytváření společných podniků a jiných forem spolupráce našich
klientů.
Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi
v oboru práva veřejných zakázek a podíleli jsme se na
realizaci řady projektů v modelu PPP (public – private – partnership). Dlouhodobě se úzce specializujeme
na poskytování právních služeb společnostem dodávajícím infrastrukturní služby, jako jsou provozy vodovodů a kanalizací, teplárenské provozy, odpadové
hospodářství a ostatní komunální služby, bioplynové
stanice či fotovoltaické elektrárny.
Naši advokáti jsou vyhledáváni rovněž pro svoje znalosti v oblasti práva životního prostředí (EIA, IPPC
a další), úspěšně jsme rovněž hájili práva subjektů,
jejichž vlastnické právo k jejich investicím bylo ohroženo nezákonným územním plánováním.
Silní jsme i v oblasti pracovního práva, Mgr. Veronika
Bočanová, advokátka naší kanceláře, je zakládající členkou Czech Employment Lawyers Associaton

(CzELA), což je česká asociace advokátů specializujících se na pracovní právo.
S realizací obchodních aktivit našich klientů souvisí i riziko ekonomické ztráty způsobené v důsledku
trestněprávního jednání protistran či třetích subjektů.
Zaměřujeme se proto i na uplatňování majetkových
práv našich klientů jakožto osob poškozených trestněprávním jednáním jiných osob dle příslušných ustanovení trestního řádu.
Krom hlavního zacílení naší kanceláře poskytujeme
samozřejmě i právní služby v dalších oblastech, jako
jsou občanské právo, právo autorské, řešení právních
vztahů k nemovitostem, sporná agenda včetně arbitráže, konkursní právo a ostatní. Při řešení zadaných
problémů klademe důraz na přehlednost, jasnost
a stručnost navrhovaného řešení, v případě existence
alternativních řešení daného problému upozorňujeme klienta na možná rizika spojená s realizací té či
oné varianty.
Při poskytování našich služeb klademe důraz na komplexní řešení daného problému nejen z hlediska právního, ale i z hlediska daňového s respektováním s tím
spjatých ekonomických aspektů. Tento cíl je v naší kanceláři dosažitelný i díky tomu, že JUDr. Ing. Jan Vych,
zakládající člen kanceláře, má kromě právnického
i ekonomické vzdělání v oblasti financí a bankovnictví.
Pro možnost poskytnutí komplexního řešení problému úzce spolupracujeme s prověřenými specialisty
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z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně
se soudními exekutory, notáři či odborníky v oblasti
ekologického poradenství a s dalšími specialisty.
Služby naší kanceláře jsou poskytovány v českém,
slovenském, anglickém, německém a francouzském
jazyce.

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 517 466
e-mail: office@ak-vych.cz
www.ak-vych.cz
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WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o.
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Weil je součástí mezinárodní
advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges, která
kromě České republiky působí ve Spojených státech
amerických, Velké Británii, Francii, Německu, Maďarsku, Polsku, v Číně a ve Spojených arabských emirátech. Ve 20 kancelářích pracuje více než 1000 právníků.
V České republice poskytuje Weil právní služby již od
roku 1992. Patří mezi nejvýznamnější a dlouhodobě
nejlépe hodnocené advokátní kanceláře působící na
českém trhu právních služeb.
Kancelář má výjimečné zkušenosti s těmi nejsložitějšími transakcemi například v oblastech práva obchodních společností, fúzí a akvizic, kapitálových trhů,
obchodního práva, bankovního a finančního práva,
správního práva a práva hospodářské soutěže, informačních technologií a duševního vlastnictví. Advokátní kancelář Weil též zastupuje klienty v řízeních před
soudy, správními orgány a rozhodci v České republice
i zahraničí, včetně zastupování v řízení před Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže.
Její vedoucí postavení potvrzují také prestižní ocenění, která jsou advokátní kanceláři Weil pravidelně udělována nezávislými odbornými společnostmi. V roce
2016 byla AK Weil společností epravo.cz zvolena Právnickou firmou roku v kategoriích Řešení sporů a arbitráže, Fúze a akvizice a také v kategorii Kapitálové trhy.
V roce 2015 byla AK Weil společností epravo.cz zvolena Právnickou firmou roku pro mezinárodní kancelář

a uspěla také v kategoriích Řešení sporů a arbitráže
a Fúze a akvizice, o rok dříve kancelář získala v rámci soutěže Právnická firma roku ocenění za nejlepší
klientské služby a zvítězila rovněž v kategoriích Fúze
a akvizice a Právo hospodářské soutěže.
V roce 2013 byla advokátní kancelář Weil společností
epravo.cz zvolena Právnickou firmou roku 2013 pro
mezinárodní kancelář a Právnickou firmou roku 2013
v kategoriích Fúze a akvizice a Řešení sporů a arbitráže, v roce 2013 získala také od společnosti Chambers
and Partners prestižní ocenění Chambers Europe
Award for Excellence pro nejúspěšnější mezinárodní
advokátní kancelář působící v České republice – jako
jediná v Česku potřetí, když předtím uspěla v letech
2008 a 2009.
Kromě toho byla společností epravo.cz zvolena Právnickou firmou roku 2012 pro mezinárodní kancelář,
Právnickou firmou roku 2012 v oblastech Fúze a akvizice, Řešení sporů a arbitráže a dále Právnickou firmou roku 2012 za nejlepší klientské služby.
O rok dříve pražská kancelář obdržela od Corporate
International ocenění Firma roku 2012 v oblasti obchodního práva. Společnost epravo.cz jí také v roce
2011 udělila ocenění Právnická firma roku - jednak
v kategoriích Fúze a akvizice a Řešení sporů a arbitráže, především však i v hlavní kategorii pro mezinárodní kanceláře působící na českém trhu.
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Spolu s polskou a maďarskou kanceláří Weil byla vyhlášena prestižním vydavatelstvím Financial Times/
Mergermarket „Právním poradcem střední a východní
Evropy roku 2011 v oblasti M & A”. Prestižní mezinárodní publikace International Financial Law Review
(IFLR) ji jmenovala „Nejúspěšnější advokátní kanceláří
roku 2011“ mezi mezinárodními advokátními kancelářemi působícími v České republice. Weil se také stala „Právnickou firmou roku 2010“ v kategoriích Fúze
a akvizice a Řešení sporů a arbitráže (EPRAVO.CZ).
Společnost Mergermarket ji prohlásila za nejúspěšnějšího právního poradce v oblasti fúzí a akvizic v České
republice v roce 2009 podle počtu i hodnoty uzavřených transakcí. V roce 2009 získala advokátní kancelář
Weil prestižní ocenění „Chambers Europe Award for
Excellence“ pro mezinárodní advokátní kancelář působící v České republice, přičemž stejnou cenu získala
i v předchozím roce 2008. V témže roce byla také vyhlášena „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 Telekomunikace a média.
Společně s polskou a maďarskou 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
Financial Law Review udělena cena „Nejúspěšnější
advokátní kancelář roku 2006“ a obdobnou cenu získala 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, obchodního
práva, práva hospodářské soutěže, bankovnictví,
financování, kapitálových trhů a vedení sporů, opakovaně potvrzují rovněž nezávislé studie publikované
mezinárodně uznávanými publikacemi Chambers
Global a Chambers Europe, Legal 500 či IFLR 1000.
Mezi klienty AK Weil se řadí nejvýznamnější české
i mezinárodní společnosti, ale také stát, některé vyšší územně samosprávní celky a jiné veřejnoprávní
instituce.

WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o.
advokátní kancelář
Křižovnické náměstí 193/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 407 300
e-mail: prague.reception@weil.com
www.weil.com
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Weinhold Legal, v.o.s.
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena
v roce 1996 a v současné době má tým čítající více než
čtyřicet českých, slovenských a zahraničních právníků, což umožňuje úspěšně kombinovat mezinárodní
know-how s detailní znalostí domácího prostředí.
Weinhold Legal má kanceláře v Praze a v Brně a je
součástí sítě právnických kanceláří globální organizace EY, která je zastoupena ve více než 150 jurisdikcích.
Weinhold Legal se řadí k největším právnickým kancelářím působícím na českém a slovenském území.
Specialisté Weinhold Legal poskytují právní služby
v níže uvedených oblastech:
Bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví
Fúze a akvizice
Právo obchodních 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 aktivně podílejí na tvorbě legislativy, a to zejména v oblasti
obchodního práva a finančních služeb, a účastní se
i na práci nejvýznamnějších profesních 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 Weinhold
Legal je úzká spolupráce se specialisty, kteří působí
v oblasti daňového a účetního poradenství, v oblasti transakčního poradenství a oceňování. 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 prostřednictvím svého řídícího partnera disponuje oprávněním seznamovat se s utajovanými skutečnostmi na základě bezpečnostní prověrky
Národního bezpečnostního úřadu. Tato skutečnost
svědčí o našem pečlivém 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 certifikát
byl vydán jedním z nejrenomovanějších mezinárodních certifikačních úřadů Det Norske Veritas. Tento
certifikát je dalším potvrzením vynikající kvality služeb, které Weinhold Legal poskytuje. Weinhold Legal
je jednou z mála advokátních kanceláří v České republice, které disponují certifikátem ISO.
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VÝBĚR Z NEDÁVNÝCH TRANSAKCÍ:
ITAKA/ČEDOK - komplexní právní poradenství polské
skupině ITAKA, největší cestovní kanceláři působící na
polském trhu, při akvizici nejstarší a nejznámější české
cestovní kanceláře ČEDOK. Poskytnuté právní služby
zahrnovaly zejména poradenství při strukturování
transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající
českému právu.
LKQ Corporation /Auto Kelly, ELIT- právní služby americkému dodavateli autodílů a příslušenství týkající
se akvisice skupiny Rhiag-Inter Auto Parts od private
equity skupiny Apax Partners. Skupina Rhiag-Inter
Auto Parts zahrnuje nejvýznamnější dodavatele autodílů v České republice a na Slovensku - ELIT Group
a Auto Kelly. Oznámená hodnota transakce činila
1,04 miliardy EUR. Právní služby zahrnovaly české
a slovenské aspekty transakce, včetně rozsáhlé předinvestiční prověrky. Právní poradenství k dalším
aspektům transakce bylo společnosti LKQ Corp. poskytnuto právní kanceláří K & L Gates. Weinhold Legal
dále poskytla LKQ group právní poradenství v souvislosti s emisí seniorních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 500 milionů EUR splatných v roce 2024
a dále v souvislosti s finanční asistencí.
Ředitelství silnic a dálnic / Ministerstvo dopravy Weinhold Legal poskytuje komplexní právní poradenství Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstvu dopravy
v souvislosti s miliardovými veřejnými zakázkami na
zimní a běžnou údržbu silnic.
Skupina senátorů – ústavní stížnost na zrušení části
zákona - Weinhold Legal zastupuje skupinu senátorů
Parlamentu České republiky před Ústavním soudem
v řízení o zrušení části zákona, který dle názoru senátorů zavádí nepřípustnou cenzuru internetu.
Tsubakimoto - Právní poradenství společnosti Tsubakimoto v souvislosti s akvizicí pozemku v průmyslové
zóně Ovčáry u Kolína z města Kolín, včetně souvisejících jednání o věcných břemenech, inženýrských sítí
a komunikace s architekty s ohledem na veřejné stavební povolení.
Skupina Lagardére - Právní poradenství členům skupiny Lagardére při jednáních s Letištěm Praha a.s.
ohledně založení a vybudování duty „walk through“
free zóny na obou pražských terminálech letiště Václa-

va Havla. Naše právní asistence zahrnovala vyjednání
podmínek výstavby zóny a podmínek dlouhodobých
nájemních smluv.
Chropyňská strojírna - Právní poradenství společnosti
Chropyňská strojírna, největšímu středoevropskému
výrobci strojního zařízení a vstřikovacích forem pro
automobilový průmysl při implementaci holdingové
struktury, včetně založení struktury, fúze a rozdělení
stávajících společností.

NAŠE OCENĚNÍ:
Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal
a ocenění zveřejněných v odborném právním tisku
a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích advokátními kancelářemi:

Mergermarket
V letech 2005-2016 se Weinhold Legal zařadila mezi
Top 7 právnických kanceláří v prestižním žebříčku
právních poradců pro M & A transakce na českém trhu
(podle počtu uskutečněných transakcí) sestavovaném
časopisem Mergermarket. Žebříček je sestavován na
základě globálních M & A transakcí, jejichž hodnota
přesahuje 5 milionů USD; u transakcí, kde převáděný
podíl na společnosti je méně než 30 %, je minimální
objem transakce 100 milionů USD.

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global
Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského
magazínu Corporate Intl. Magazine stala
Právnickou firmou roku v České republice v rámci
výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2015

ACQ Global Awards / Country Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského
magazínu ACQ stala
Právnickou firmou roku pro oblast Rozhodčích
a soudních řízení (Arbitration and litigation Law
Firm of the Year) - v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2015
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The European Legal 500: EMEA
Pro oblasti fúze a akvizice a řešení sporů se advokátní
kancelář Weinhold Legal umístila mezi prvními, dále
je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v oblastech bankovnictví, finančnictví a kapitálové trhy, korporátní záležitosti, technologie, média
a telekomunikace, nemovitosti a výstavba, a daňové
záležitosti.

Chambers Europe/Chambers Global
Doporučena v oblastech bankovnictví a financí, korporátního práva/fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, restrukturalizace, insolvence a nemovitostí.
Uznávána v oblastech duševního vlastnictví a soukromých kapitálových fondů.

Chambers Europe Awards for Excellence
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována
do užšího výběru na ocenění Chambers Europe for Excellence 2012 a 2014 pro Českou republiku.

IFLR 1000
Advokátní kancelář Weinhold Legal je zařazená v oblastech bankovnictví a projektového financování,
kapitálových trhů, fúzí a akvizic a restrukturalizace
a insolvence.

Milan Polák
Who’s Who of Commercial Litigators 2012, 2013,
2014 a 2015

Managing IP
Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila podle
hodnocení Managing Intellectual Property magazine
2015 třetí v pořadí v České republice. Martin Lukáš je
hodnocen jako IP Star (2015) pro Českou republiku
v oblasti Obchodních známek.

Media Law International
Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila podle
hodnocení Media Law International Guide 2015 třetí
v pořadí v České republice.

World Trademark Review
Advokátní kancelář Weinhold Legal získala bronz
v hodnocení World Trademark Review 2015 v České
republice.

World Tax
Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila podle
hodnocení Tax 2015, International Tax Review’s directory 2015 třetí v pořadí v České republice.

Who’s Who Legal
Daniel Weinhold a Milan Polák patří k hrstce právníků
v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold
Who’s Who of Mergers & Acquisitions Lawyers 20102011, 2013-2016
Who’s Who of Government Contracts Lawyers 2016
Who’s Who of Commercial Litigators 2012, 2013,
2014 and 2015
Who’s Who of Banking Lawyers 2012, 2013 and 2014
Who’s Who of Project Finance Lawyers 2012
Who’s Who of Private Funds Lawyers 2010

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 225 385 333
e-mail: wl@weinholdlegal.com
www.weinholdlegal.com
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White & Case (Europe) LLP,
organizační složka
White & Case poskytuje komplexní právní a daňové
poradenství v České republice již od r. 1991. S více
než 50 právníky a daňovými poradci patří mezi největší globální advokátní kanceláře působící 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 investováním v ČR
nebo v zahraničí. Specializujeme se na korporátní
a obchodní právo, fúze a akvizice, private equity, komplexní bankovní a finanční transakce včetně restrukturalizací a insolvencí, dále na dluhové a majetkové
cenné papíry, nemovitosti, soudní spory, arbitráže,
hospodářskou soutěž, ochranu duševního vlastnictví,
oblast informačních technologií a na daňové a trestní
právo.
Podrobnější popis naší praxe a vybrané reference za
posledních 12 měsíců naleznete v části B.

Aktuální významná ocenění pražské kanceláře
White & Case
Pražská kancelář White & Case je uznávána napříč
všemi prestižními profesními publikacemi, včetně
Chambers and Partners, The Legal 500 a IFLR 1000,
a drží se na nejvyšších příčkách hodnocení ve všech
významných oblastech práva. Během posledních
dvanácti měsíců jsme získali následující ocenění:

„Právní firma roku“ v České republice (The International Financial Law Review (IFLR) Annual European
Awards, 2016). Toto ocenění získala naše kancelář
třetí rok po sobě.
Jediná právní firma v České republice, kterou publikace IFLR 1000 ohodnotila jako „Nejvyšší kategorie“
ve všech oblastech práva (2016).
„Právní poradce roku ve střední a východní Evropě“
pro rok 2015 v rámci European M & A Mergermarket
Awards.
Největší počet ohodnocení v kategorii „Band 1“ ve
sledovaných oblastech práva a zároveň největší
počet individuálních hodnocení ze všech právních firem v České republice dle Chambers Europe
a Chambers Global (2015).

Zdroj: Titulní strana Hospodářských novin z úterý,
10. listopadu 2015.
Protože náš tým zastupuje a zastupoval vlastníky, fyzické osoby, ve významných prodejních transakcích
a v této oblasti nemá na českém trhu konkurenci.

Silné stránky pražské kanceláře White & Case
White & Case je jednou z největších advokátních
kanceláří v České republice – více než 50 právníků
a daňových poradců, z nichž je 14 partnerů a 2 na
pozici „counsel“. Právníci v našem týmu jsou oprávněni k provozování praxe podle českého, anglického práva a práva státu New York.
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Díky naší kvalifikaci dle českého, anglického a amerického práva jsme schopni nabídnout komplexní
poradenství s mezinárodním přesahem.
Naše praxe v oblasti fúzí a akvizic byla v loňském
roce nejaktivnější na českém trhu. Podle hodnocení agentury Mergermarket byla White & Case v roce
2015 na druhém místě v oblasti fúzí a akvizic v ČR
jak podle počtu realizovaných transakcí, tak podle
jejich celkového objemu. Žádná jiná kancelář se neumístila na prvních třech příčkách v obou hodnocených kategoriích. Tento úspěch dále potvrzuje titul
„Právní poradce roku ve střední a východní Evropě“
pro rok 2015, který naše kancelář získala v rámci European M & A Mergermarket Awards. Ke zmíněným
oceněním přispělo mj. naše zastupování vlastníků
českého gumárenského koncernu ČGS Holding a.s.
při prodeji tohoto podniku švédské skupině Trelleborg v celkové výši cca 31,6 mld. CZK. Tato transakce představuje nejvýznamnější obchod v rámci
fúzí a akvizic realizovaných soukromými vlastníky
a strategickými investory v rámci celé střední Evropy v roce 2015.
White & Case má největší a nejzkušenější tým odborníků na bankovní financování v ČR, který za posledních dvanáct měsíců dokončil cca 150 transakcí
v oblasti financování. Jak je uváděno níže, zastupujeme banky v souvislosti s největším financováním, 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, mezaninového a „high yield“ financování.
Pražský tým White & Case se v současné době
podílí na všech probíhajících nejvýznamnějších
projektech v oblasti finančních restrukturalizací
a insolvencí. Vzhledem k důvěrnému charakteru
těchto projektů nelze většinu z nich publikovat, ale
z mandátů, kde je naše působení veřejnou informací vzhledem k publikaci v insolvenčních rejstřících
lze uvést unikátní předschválenou reorganizaci
společnosti Motorpal, a.s. a finanční restrukturalizaci skupiny Vítkovice.

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 významných mandátů
v hodnotě několika miliard dolarů. Těchto výsledků jsme dosáhli i přesto, že podmínky na trhu patří

mezi nejnáročnější za poslední desetiletí. Věříme, že
deset níže uvedených bodů nejlépe vystihuje, v čem
tkví naše síla při poskytování právních služeb v České
republice.
White & Case zastupovala soukromé vlastníky
českého gumárenského koncernu ČGS Holding
a.s. s vedoucí pozicí na trhu se zemědělskými
a specializovanými pneumatikami a produkty na
bázi polymerových technologií, při prodeji tohoto
podniku švédskému průmyslovému gigantu Trelleborg. Celková výše transakce činila cca 31,6 mld.
CZK (1,16 mld. EUR) na bázi „debt and cash free“.
Tato transakce zároveň představuje nejvýznamnější
obchod v rámci fúzí a akvizic realizovaných soukromými vlastníky a strategickými investory ve střední
Evropě v roce 2015.
White & Case poskytovala poradenství Avast Software, jednomu z předních světových hráčů na trhu
s antivirovým a bezpečnostním softwarem, ohledně smlouvy o koupi společnosti AVG Technologies
N. V. kotované na burze cenných papírů v New Yorku a zaměřené na vývoj softwarových aplikací pro
zabezpečení firem, mobilních zařízení a osobních
počítačů, v celkové výši 1,3 mld. USD.
White & Case zastupovala investiční společnost
Palmer Capital v souvislosti s akvizicí portfolia maloobchodních nemovitostí od společnosti Atrium
European Real Estate ve výši 100 mil. EUR. Portfolio
se skládá z osmi obchodních center s hypermarketem Albert a dvou přidružených obchodních center
na území České republiky s celkovou nájemní plochou 86 200 metrů čtverečních.
White & Case zastupovala společnost Macquarie
Infrastructure and Real Assets, která je součástí Macquarie Group, jedné z největších skupin působících
po celém světě v oblasti investičního bankovnictví
a široké škály finančních služeb, v souvislosti s akvizicí portfolia logistických center v České republice
a na Slovensku o celkové rozloze 132,000 m2 od
skupiny HB Reavis Group a fondu HB Reavis CE REIF
v celkové hodnotě 79 mil. EUR.
White & Case zastupovala EP Infrastructure (EPIF),
vedoucího poskytovatele služeb energetických infrastruktur v České republice a na Slovensku, vlastněného Energetickým a průmyslovým holdingem,
a.s. (EPH), vedoucí středoevropskou energetickou
skupinou, v souvislosti s plánovanou prvotní veřejnou nabídkou (IPO) kmenových akcií a globálních
depozitních certifikátů (GDC) společnosti EPIF a ko-
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tací kmenových akcií na Pražské burze cenných papírů a GDC na londýnské burze. Ve finální fázi procesu se skupina EPH rozhodla, že nebude pokračovat
v procesu prodeje menšinového podílu v EPIF formou IPO. Zamýšlená veřejná nabídka by představovala první významné IPO na Pražské burze cenných
papírů po několika letech. Podle agentury Reuters
a Financial Times byla hodnota zamýšleného IPO
několik miliard EUR.
White & Case zastupovala Banca IMI S.P. A., BNP Paribas Fortis SA/NV, Československou obchodní banku, a.s., ING Bank N.V., Komerční banku, a.s., SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. a UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. jakožto koordinátory financování
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s., provozovatele největší datové a komunikační
sítě v České republice.
Transakce představuje největší financování v roce
2015 v České republice. Zároveň je to nejvýznamnější transakce v České republice strukturovaná
s využitím tzv. whitewash procedure k řešení omezení vyplývajících ze zákazu finanční asistence.
White & Case zastupuje energetickou skupinu TAMEH, která je společným podnikem ArcelorMittal
a Tauron, v souvislosti s prioritními termínovanými
a revolvingovými úvěry do výše 2,39 mld. CZK a 507
mil. PLN poskytnutými skupině TAMEH syndikátem
globálních věřitelů. V roli aranžérů vystupovala
Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Bank
Polska S.A. a Raiffeisenbank a.s. Prioritním úvěrům
předcházel překlenovací úvěr ve výši 1,2 mld. CZK
poskytnutý české dceřiné společnosti skupiny TAMEH ze strany Raiffeisenbank a.s.
První exportní úvěr poskytnutý Loasu pojištěný
agenturou EGAP a jedna z největších transakcí zajištěných exportní pojišťovací agenturou v České
republice v roce 2015.
White & Case zastupovala UniCredit při sjednávání
smluv o exportních úvěrech ve výši cca 45 mil. EUR
a 51 mil. EUR poskytnutých vládě Laoské lidově
demokratické republiky. Financování bylo určeno
na projekt modernizace a rozšíření nemocnice Friendship ve Vientianne ze strany Vamed Engineering
GmbH a Vamed Health Projects CZ s.r.o. (Vamed je
jedním z předních evropských dodavatelů služeb
nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením).
EGAP tuto transakci jmenoval „Exportní transakcí
roku 2015“.
Restrukturalizace společnosti Motorpal, a.s. - první „předbalená“ restrukturalizace na českém trhu

White & Case poskytuje poradenství Commerzbank
jakožto agentovi v rámci finanční restrukturalizace
společnosti Motorpal, a.s., předního českého výrobce součástí pro automobilový průmysl. Na základě
našeho doporučení a po provedení ekonomické
analýzy banky souhlasily s restrukturalizací úvěru
a s unikátní předpřipravenou formální soudní reorganizací schválenou věřiteli. Jednalo se o vůbec
první takto strukturovanou reorganizaci na českém
trhu.
Jeden z největších případů restrukturalizace ve
Španělsku White & Case poskytuje poradenství financujícím bankám v souvislosti s výsledky předinsolvenčního řízení španělského koncernu působícího v oblasti energetiky, telekomunikací a dopravy.
Naši klienti poskytli financování zajištěné exportní
agenturou jedné ze společností ve skupině pro účely exportu českou exportní společnosti.
Kromě poradenství společnosti ČEZ, a. s. v řadě
domácích právních otázek poskytuje White & Case
tomuto klientovi poradenské služby v souvislosti
s jeho činností v rámci regionu střední a východní
Evropy.
V oblasti energetiky White & Case poskytuje poradenství řadě nejvýznamnějších společností působících
v tomto sektoru, například Energetickému a průmyslovému holdingu, a.s. a NET4GAS, s.r.o.

White & Case (Europe) LLP, organizační složka
Na Příkopě 14
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 255 771 111
www.whitecase.com
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WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & CO KG,
organizační složka
Advokátní kancelář Wolf Theiss poskytuje poradenství
ve všech oblastech obchodního práva. K její praxi neodmyslitelně patří zejména:
korporátní právo, fúze & akvizice
bankovnictví, finance & kapitálové trhy
nemovitosti & výstavba
energetika & infrastruktura
pracovní právo
řešení sporů
ochrana hospodářské soutěže
právo duševního vlastnictví a informační
technologie
telekomunikace, media a technologie
regulovaná odvětví & veřejné zakázky

VYBRANÉ REFERENCE:
ČEZ – Slovenské elektrárne
Palladium Praha
LUKOIL Aviation Czech s.r.o. v soudním řízení proti
České republice

Našimi klienty jsou tuzemské i zahraniční společnosti,
domácí i mezinárodní finanční instituce, kterým poskytujeme poradenství při velkých akvizičních transakcích i divesticích, projektech joint venture, financování a restrukturalizacích.
Uvědomujeme si, že každá transakce i každý klient
vyžadují individuální přístup, a že je třeba hledat konkrétní řešení. Nutným předpokladem úspěšné spolupráce je vytvoření dlouhodobého a pevného vztahu
s klientem a strategické myšlení s ohledem na jeho
záměry. Protože jsme ve stálém kontaktu s regulačními úřady a veřejnoprávními institucemi, mohou být
naši klienti v současném proměnlivém podnikatelském i legislativním prostředí vždy o krok napřed.

WOLF THEISS Rechtsanwälte
GmbH & CO KG, organizační složka
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 234 765 111
e-mail: praha@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com
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Z/C/H Legal v.o.s.,					
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Z/C/H Legal patří mezi renomované advokátní kanceláře poskytující komplexní právní
služby podnikatelům ve všech oblastech práva souvisejících s podnikáním v České republice. Byla založena v roce 2005 třemi zkušenými advokáty, v současné
době její tým zahrnuje šest advokátů, pět koncipientů
a šest právních asistentů. Advokátní kancelář Z/C/H
Legal působí od roku 2010 také jako insolvenční
správce.
Naše služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém a německém jazyce.
Jsme členy Česko-německé obchodní a průmyslové
komory, Českého institutu pro franchising, Franchise
Clubu a International Franchise Lawyers Association.

SILNÁ MEZINÁRODNÍ POZICE
Jsme členem elitní aliance nezávislých advokátních
kanceláří TAGLaw (www.taglaw.com) a sdružení advokátních kancelářích Middle European Law Network.
Díky členství v těchto aliancích dokážeme naše klienty spojit se špičkovými odborníky z celého světa, a to
nejen v oblasti právních, ale i účetních a finančních
služeb.

OCENĚNÍ A DOPORUČENÍ
Advokátní kancelář Z/C/H Legal je pravidelně
doporučována a oceňována předními odbornými

mezinárodními ratingovými agentury jako jsou Chambers and Partners, The Legal 500 nebo Corporate INTL.

NAŠE STANDARDY
Z/C/H Legal je nezávislá advokátní kancelář, která klade mimořádný důraz na firemní kulturu založenou na
etice a dobrých vztazích. Ctíme pravidla, o nichž jsme
přesvědčeni, že nám pomáhají zachovat špičkovou
úroveň našich služeb a přispívají k úspěchu v podnikání našich klientů.
vysoká odbornost všech našich právníků založená
na neustálém vzdělávání a sdílení zkušeností
rychlost právního poradenství při zachování jeho
špičkové úrovně
vysoké pracovní nasazení
dodržování sjednaných termínů
porozumění ekonomickým aspektům činností našich klientů
vzájemná důvěra
individuální přístup
transparentnost odměn za právní poradenství, předem známé podmínky a přehledný rozpis realizovaných činností

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KLIENTI
Artur D. Little; BAKKER CZ, BAWAG Leasing & Fleet; CEMOD; COLOSEUM RESTAURANTS; Engel Austria; EQOS
Energy; Hoffmann a Žižák; Chrysler International; Intersport ČR s.r.o.; K+S CZ; Mercedes-Benz Financial

Z
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Services Česká republika; Raiffeisen-IMPULS-Leasing;
TREI Real Estate Czeczh Republic

OBLASTI PORADENSTVÍ
Bankovní a pojišťovací právo
Compliance, Risk a Corporate Governance
Duševní vlastnictví a IT
Energetické právo
Evropské právo
Franchising
Fúze a akvizice / Korporátní právo
Insolvence a restrukturalizace
Investiční fondy a kolektivní investování
Leasing, úvěry a jiné financování
Obchodní a občanské právo včetně vymáhání
pohledávek
Pracovní právo
Právo nemovitostí, stavební právo a právo životního prostředí
Rekodifikace soukromého práva
Rodinné právo
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Soutěžní právo
Správní právo
Trestní právo
Veřejné zakázky a dotace

PRO BONO
Z/C/H Legal významně podporuje činnost občanského sdružení Zajíček na koni, které poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé
s různými handicapy.
Mgr. Jana Hladká Zilvarová
advokátka, společník
tel. č.: + 420 225 020 500
e-mail: jana.hladka@zchlegal.cz
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
advokát, společník
tel. č.: + 420 225 020 500
e-mail: jiri.ctibor@zchlegal.cz
Mgr. Radek Hladký
advokát, společník
tel. č.: + 420 225 020 500
e-mail: radek.hladky@zchlegal.cz

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář
Národní 973/41
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 225 020 500
e-mail: office@zchlegal.cz
www.zchlegal.cz
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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 insolvencí
a restrukturalizací, litigací a M & A transakcí.
Využíváme zkušeností a potenciálu advokátů a insolvenčních správců v korporacích:
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
AS ZIZLAVSKY v.o.s., insolvenční správci
Známe reálnou praxi českých soudů. Spolupracujeme s ekonomickými a daňovými poradci, znaleckými ústavy, interim manažery a odborníky v oblasti
turn-around managementu. Jsme nezávislá česká
kancelář se sídlem v Praze a celostátní pobočkovou
sítí v obvodech krajských soudů.
Pracovali jsme na nejvýznamnějších případech
soudních reorganizací podniků v České republice.
Máme unikátní know-how. Získali jsme praktické
zkušenosti se specifickými M & A transakcemi, včetně přenesených reorganizací, kde investor nabývá
od původního vlastníka cílovou korporaci nebo její
podnik po očištění od starých dluhů.

NĚKTERÉ NAŠE REFERENCE
Velké korporace
EGAP
právní zastupování v insolvenčním řízení VÍTKOVICE
OKD
právní zastupování koncernu AWT jako největšího
obchodního věřitele v insolvenčním řízení a věřitelském výboru
POLDI
agenda insolvenční správy
VIA CHEM GROUP
agenda insolvenční správy
SHANGHAI MALING
agenda insolvenční správy
ECM CHINA
koncernové insolvenční řízení
MOL
komplexní právní zastupování při soudním vymáhání pohledávek
SBERBANK
právní rozbory a zastupování banky v řízení před
Nejvyšším soudem ČR

Ž
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RAIFFEISENBANK
právní zastupování banky ve sporech ze syndikátních smluv

Střední a malé podniky (SME)
JOB AIR Technic
právní zastupování ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY jako
syndikátního věřitele
SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH DRUŽSTEV
právní zastupování, smluvní agenda
FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ
právní poradenství
SME reorganizace
mnoho reorganizací středních a malých podniků
podle nové právní úpravy

Pohledávky
řešení pohledávek pro obchodní korporace za využití vlastní pobočkové sítě v obvodech insolvenčních soudů na celém území České republiky

a strategické a finanční investory. Poskytujeme služby
insolvenčních správců se zvláštním povolením, které
zákon vyžaduje pro všechny typy reorganizací.

Zastupování
Dvacet let se zaměřujeme na zastupování korporací,
bank a věřitelů v insolvenčních řízeních a soudních
sporech. Jako specialisté navazujeme na práci interních právníků a šířeji orientovaných advokátních
kanceláří. Známe reálnou praxi českých soudů. Využíváme ve prospěch svých klientů praktické zkušenosti
z mnoha set případů, které jsme řešili jako advokáti
a insolvenční správci. Zajišťujeme systémová řešení
kreditních rizik.

Služby správců
Máme bezpečnostní prověrky a zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Poskytujeme služby insolvenčních správců v konkursech i reorganizacích. Využíváme efektivní postupy založené
na zkušenostech ze stovek řešených případů.

NÁŠ TRŽNÍ PODÍL

Expertízy, strategické poradenství

Náš tržní podíl na všech aktuálních soudních reorganizacích v České republice činí 34% (2016).

Insolvence a restrukturalizace korporací s centrem
hlavních zájmů v České republice (COMI) podléhá
českému právu. Náš přínos spočívá v důkladné znalosti českého soudního prostředí. Pomáháme přijímat
praktická a kvalifikovaná rozhodnutí. Sledujeme váš
ekonomický zájem i ochranu před lokálními manažerskými riziky.

Transakce

NAŠE SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY –
INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Reorganizace
Náš tým pracuje na nejvýznamnějších případech reorganizací v České republice. Získali jsme unikátní
know-how. Přinášíme svým klientům ověřená řešení.
Pracujeme pro korporace, společníky, banky, věřitele

Krize je příležitostí ke změně. Korporace vznikají a zanikají, ale jejich aktiva zůstávají. Výhodná koupě cizích
hodnot je rychlejší než jejich budování. Pomáháme
společníkům optimalizovat odchody ze společností.
Zajišťujeme investorům výhodné M & A transakce do
oddlužených firem.
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JUDR. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ, VEDOUCÍ PARTNER
Co bych řekl, kdybych měl charakterizovat naši
firmu ve čtyřech větách:
Čím déle něco děláte, tím více možností řešení vidíte a tím přesněji odhadnete, co se stane.
Působíme na trhu čtvrt století a využíváme zkušenosti ze stovek úspěšně zvládnutých insolvencí
a restrukturalizací.
Specializujeme se na insolvenční soudní proces
a realizujeme ta nejlepší řešení z možných.
Rádi spolupracujeme s šířeji zaměřenými advokáty
a právnickými firmami.

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
Široká 36/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 947 055
e-mail: ak@zizlavsky.cz
www.zizlavsky.cz
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“Prý smlouvu
nepotřebuji, když
jsme si plácli.”
Nespoléhejte na to, že je každý poctivý jako vy.
S právní ochranou D.A.S. vás již nikdo nenapálí.
Nepříjemnosti vyřešíme za vás. Právní ochranu proti nespravedlnosti,
nesmyslům, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému
přístupu poskytujeme svým klientům už od roku 1995.

www.das.cz | +420 267 990 711 | info@das.cz
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Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka
At a time of significant change in the legal industry,
we are determined to continue leading the market as
we have done throughout our 86-year history. We will
do this by ensuring we always challenge ourselves to
bring new and original ways of thinking to the complex legal challenges our clients face.
Over the past year we have worked with some of
the world’s leading businesses on transactions that
have changed their industries. These include: advising Ahold on its merger with Delhaize to create
Europe’s largest listed food retailer and the fifth largest in the U.S. with 6,500 stores; working on Anheuser-Busch Inbev’s takeover of SABMiller plc – the largest commercial loan in the history of the global loan
markets at USD75bn; advising on the ground-breaking Coral South Floating LNG project in Mozambique
across eight A & O offices; and advising Cagamas on
the largest ‘dim sum bond’ in Southeast Asia and the
world’s first offshore renminbi bond issued by a mortgage company.
Building on our long heritage enables us to attract the
most talented people and continue to deliver this level of innovation with and for our clients.
To support our clients’ international strategies, we
have built a truly global network now spanning 44 offices in 31 countries. We have also developed strong
ties with relationship law firms in over 100 countries
where we do not have a presence. This network
makes us one of the largest and most connected law

firms in the world, with a global reach and local depth
that is simply unrivalled.
Global coverage in today’s market does not simply
mean having offices in important cities around the
world. For us, it means combining our international
resources and sector expertise to work on cross-border transactions directly in the markets and regions
important to our clients.
“Thanks to our global network, during the calendar
year 2015, we advised on over 1,500 deals globally,
a level unmatched by any other law firm in the world.
We are also the only firm to have advised on over USD1tn worth of deals in each of the past five years.”
Thomson Reuters and Dealogic

ALLEN & OVERY IN THE CZECH REPUBLIC
Since entering the Czech Republic in 1992 we have
established ourselves as a leading local provider of
legal services. Our strength is our lawyers’ combined
international experience and in–depth knowledge of
the Czech legal and regulatory environment.
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.

A
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As a global elite practice, Allen & Overy is at the cutting
edge of international legal and commercial insight.
Our teams often advise on market developments and
“firsts” around the world.
We are committed to offering the expertise of our international knowledge platform and impressive global office network to our clients in the Czech market.
Below is a selection of recent key deals and cases.
J&T Private Equity Group on the GBP70mn acquisition of a 79.4 % stake in the Pivovary Lobkowicz
Group (a Czech brewing group) through a joint venture formed with the China Energy Company (CEFC)
and CEO of Pivovary Lobkowicz, Mr Zdeněk Radil.
Macquarie, as funder, on the CZK4.07bn refinancing
of České Radiokomunikace, a leading Czech broadcast and telco services provider.
Czech Export Bank in its EUR4.5mn claim against
the Russian MezhtopEnergoBank before the Czech
arbitration court in Prague.
HB Reavis on their debut standalone unsecured issuance of up to CZK1.25bn Czech domestic bonds
guaranteed by its Luxembourg based finance SPV.
Aternus and its shareholders, the Walach family,
on the termination of their JV agreement with Mid
Europa Partners relating to Walmark, and the sale
of 50% shareholding in Walmark to Mid Europa
Partners.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia on the
EGAP-insured CZK2bn financing to Russia's PhosAgro-Cherepovets in order to finance the export of technology for fertiliser production to Russia, supplied by
Czech engineering company Chemoproject Nitrogen.

Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka
V celnici 1031/4
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 222 107 111
e-mail: receptip@allenovery.com
www.allenovery.com/czechrepublic
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Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Ambruz & Dark Deloitte Legal is a law firm, which, due
to its high standard of delivered legal services and
expertise, personnel and technology, as well as the
employees’ command of languages, is among the
leading law firms in the Czech Republic. The firm has
offices in major Czech cities: Prague, Pilsen, Brno and
Ostrava and it currently represents a large number of
clients from the Czech Republic and abroad.
We are a part of the worldwide Deloitte Legal network
of law firms, comprising over 2 000 lawyers associated with the worldwide network of Deloitte’s experts.
In the Czech Republic, services are provided by more
than 40 lawyers.
Ambruz & Dark Deloitte Legal belongs among the
new generation law firms, thanks to its close cooperation with other Deloitte professionals from tax,
accounting, audit, financial and corporate advisory
and consulting. Therefore Ambruz & Dark Deloitte Legal is able to provide full-scope services based on its
clients’ needs. The law firm delivers comprehensive
services in all legal areas with an impact on business
and entrepreneurship.
The clients include multinational companies as well
as large and medium-sized domestic businesses from
the Czech Republic. Ambruz & Dark Deloitte Legal
provides advisory services in Czech and also in six
other languages (English, German, French, Russian,
Slovak and Spanish). In its daily work, Ambruz & Dark
Deloitte Legal draws on the collective expertise of the

global Deloitte and Deloitte Legal network, which
makes it possible for the firm to deliver international projects.
Thanks to its expertise and close cooperation with
tax, valuation and transaction advisory professionals, Ambruz & Dark Deloitte Legal has been, for
a long time, a sought-after legal advisor in M & A.
In 2015, it received the Law Firm of the Year award,
whereby it was recommended as a legal firm in the
M & A category. With the addition of new trainee
lawyers as well as experienced attorneys-at-law, the
M & A team was significantly extended in the past
year. Besides legal advisory on transactions, including negotiation, preparation of related documentation and due diligence, a specialised team of group
restructuring experts has been established within
the M & A team.
In 2015, the restructuring team delivered 34 domestic and cross-border restructuring projects
concerning retail, consumer products, software, the
media, real estate and development in the energy
and heavy industries, such as the automotive and
mining industries, thus representing one of the largest Czech restructuring legal practices in terms of
volume. In cooperation with legal and other professionals from Deloitte’s global offices, we provide clients with solutions aimed at delivering efficient and
effective group management and asset allocation,
suitable risk distribution, cost reduction or business
expansion planning.
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In tax law, Ambruz & Dark Deloitte Legal cooperates
with Deloitte’s tax experts, giving it unprecedented
access to a knowledge base that enables it to provide clients with comprehensive services. As a result,
Ambruz & Dark Deloitte Legal excels in representing
clients in tax and court proceedings. In the past year,
Ambruz & Dark Deloitte Legal assisted in handling
numerous disputable tax proceedings with a major
systemic impact, namely in relation to deductions
of research and development support or utilisation
of interest on retained excess VAT deductions. In addition to providing assistance with tax reviews and
resolution of legal disputes with tax authorities, Ambruz & Dark Deloitte Legal also addressed the management of risks related to a tax review and an involuntary involvement in VAT tax fraud this year.

Such a close cooperation with other Deloitte specialists makes Ambruz Dark Deloitte Legal a trustworthy
partner in real estate law that is able to deliver the
services of a multidisciplinary team of experts possessing the knowledge of the latest best practices and
able to confront complex legal and technical real estate issues, particularly in relation to real estate transactions, construction (including legal disputes), lease
and relocation, as well as land planning, construction
processes and permits. The clients of the real estate
team include development companies, real estate
investors and public entities. In 2015, Ambruz Dark
Deloitte Legal provided assistance, among others, to
a major global shoe manufacturer with renewing its
historic real estate and construction activities in the
Czech Republic.

Ambruz & Dark Deloitte Legal’s employment law
team offers a wide range of services in all areas of
employment law. The employment law experts are
also engaged in the public debate and education
concerning Czech employment law. The team leader, Jan Procházka, was appointed a member of the
board of the Czech Employment Lawyers’ Association
as well as a member of the employment law section
of the Czech Bar Association last year. Furthermore,
the employment team experts participated in the
consultation on the major Labour Code amendment
this year. The clients gained by Ambruz & Dark Deloitte Legal’s employment law team last year included, among others, a major global car and motorcycle
manufacturer.

Ambruz & Dark Deloitte Legal offers its expertise also
in the area of legal forensic services. The forensic team
of Ambruz & Dark Deloitte Legal closely cooperates
with the Deloitte Advisory Data Analytics team and
the Investigations team and it focuses on investigating white-collar crime, especially suspicion of embezzlement, fraud, money laundering, and other forms
of non-violent crime in organisations. Investigations
are carried out by a team combining lawyers, forensic investigators, specialists on financial audit, forensic audit, and data analytics experts. The experience
gained during the forensic investigations is applied
by the forensic team of Ambruz & Dark Deloitte Legal
in implementation of compliance programmes, and
other measures aiming to prevent and detect crime in
organisations.

In providing ICT legal services, lawyers at Ambruz Dark
Deloitte Legal render legal services in all aspects relating to IT corporate infrastructure, ranging from compliance with personal data protection and privacy obligations, identification and protection of intellectual
property rights within a company’s infrastructure, to
the aspects of running business via the internet. In the
past year, Ambruz & Dark Deloitte Legal’s specialised
team provided legal services to major financial institutions in respect of aligning information systems with
legal regulatory requirements including advice on the
outsourcing of services and implementation of cloud
solutions.
Regarding development and real estate projects, Ambruz Dark Deloitte Legal maintains a team of lawyers
who fully cooperate with Deloitte’s real estate team.

CHAMBERS AND PARTNERS, an international rating
company, included Jan Procházka and his labour law
team in its CHAMBERS EUROPE list of recommended
professionals in the employment law in the Czech
Republic.
In its 2015 Legal 500 Europe Edition, the annual ranking “Legal 500” recommended for the second time
Ambruz & Dark Deloitte Legal as a specialist in Banking, finance and capital markets.
Our law firm is also engaged in pro-bono activities
where, by organising the 7th annual Act of the Year
survey, Ambruz & Dark Deloitte Legal stimulated the
discussion among Czech businessmen, politicians
and the general public regarding the quality of legal
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regulations adopted in the previous year, including
their impact on the Czech business environment, and
the quality of the Czech legal environment in general.
Ambruz & Dark Deloitte Legal also supports Transparency International – Czech Republic (TIC) through
the provision of free legal advisory services. As such,
we contribute to the quality expert background for
TIC’s work and the building of a transparent environment in the Czech Republic.
Moreover, specialists at Ambruz & Dark Deloitte Legal additionally participate in the Pro Bono alliance
that ensures cooperation between attorneys and the
non-profit sector.

Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Karolinská 654/2
186 00 Prague 8
Tel.:
+420 246 042 100
e-mail: info@ambruzdark.com
www.deloittelegal.cz
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Baker & McKenzie s.r.o.,
advokátní kancelář
Baker & 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 insights of more than 4,200 locally admitted lawyers in 77 offices worldwide.
We have a distinctive global way of thinking, working
and behaving across borders, issues and practices.
Since 1949, we have cultivated the culture, 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 complexity 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 global firm.

PRAGUE OFFICE
Since 1993 we have advised clients on some of the
most complex transactions in the Czech Republic,
Slovakia and Central European region. Those trans-

actions include our recent representation of Czech
beverage company Kofola Group in its restructuring,
public offering and listings on the Prague and Warsaw Stock Exchanges, which raised CZK 765 million
(US$31 million).
As one of the leading international law firms in the
country, we work closely with our colleagues around
the world to offer first-class advice to domestic and
foreign multinationals and financial institutions. The
quality of our work is reflected in the recognition we
receive from leading legal directories. Our Banking &
Finance, Capital Markets, Corporate and M&A, Dispute
Resolution, and Tax practices are ranked Tier 1 by Legal 500 EMEA.
Complementing our work on major transactions, we
are also market leaders in Intellectual Property and
Technology, Media & Telecommunications, both of
which are ranked Tier 1 by Chambers Europe. Our
Czech lawyers have broad experience advising clients
in rapidly-evolving areas of law and leverage their local knowledge and global perspective to help clients
achieve their business objectives.
Over the past 20 years we have developed a deep understanding of the local market and what is required
to close deals in the Czech Republic. That understanding, along with our global approach, makes us the
go-to firm for leading multinational companies and
financial institutions.
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We advise the world’s largest Banking & Finance institutions on their investments in the Czech market as
well as cross-border financial transactions. We advise
corporate borrowers on all types of lending transactions, including bilateral and syndicated credit facilities that range from short-term unsecured facilities to
global structuring.
Our Dispute Resolution practice represents clients
in complex multijurisdictional litigation and arbitration. We provide dispute analyses and assessments
on possible outcomes and potential costs to help clients choose the best direction for their disputes. We
also create compliance programs and perform risk
assessments.

Dispute Resolution
Employment & Labor
Energy, Mining & Infrastructure
Intellectual Property
IT/Communications
Mergers & Acquisitions
Pharmaceuticals & Healthcare
Private Equity
Real Estate / Environment
Tax
Trade & Commerce

Our Disputes Resolution group works with our Banking & Finance teams to advise major banks, insolvency administrators and top industry players on Corporate Restructurings and Insolvency proceedings.
We also have vast experience in M&A transactions,
from providing structuring advice based on our industry knowledge, to negotiating acquisition and financing arrangements and obtaining regulatory approvals
and merger clearances.
Recognizing the challenges that rapid advancement
of new technologies poses to IP protection, our Intellectual Property lawyers advise clients on registering
and enforcing trademarks, copyrights, designs and
patents. Our IT/Communications team has pioneered
deal structures for technology vendors and buyers
developing and pursing new technology products
such as IPTV, internet banking, and mobile phone
entertainment.
With 29 locally and foreign qualified lawyers and tax
advisors in our Prague office we possess the knowledge, perspective and experience in both local legal
systems and cross-border and international legal
transactions.
We provide both global and local advice in the following areas:
Anti-Trust & Competition
Banking & Finance
Capital Markets
Corporate Registration

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 02 Prague 1
Tel.:
+420 236 045 001
e-mail: Office.Prague@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com
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Bělina & Partners
advokátní kancelář s.r.o.
The Bělina & Partners Law Firm provides comprehensive legal services to clients located in both the Czech
Republic and abroad. In this framework, the Law Firm
covers a broad range of legal fields and co-operates
with the appropriate number 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 began 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 include legal services in corporate matters such as establishing a company, administering corporate affairs, 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 issues of the
dominant position of competitors, forbidden cartel
agreements and mergers of competitors, and it represents clients in administrative proceedings held by
the Office for the Protection of Competition.

The Bělina & Partners Law Firm provides legal consultation to contracting authorities and suppliers in
the framework of public procurement. The Bělina
& Partners Law Firm has extensive experience with
preparation of tender documentation, fulfilment of
registration requirements, preparation of the related
contracts, assessment and evaluation of tenders as
part of award procedures, opposition 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 international
arbitration) and administrative proceedings. In terms
of local competence, we provide legal services at
courts and authorities throughout the entire Czech
Republic. We collect sets of receivables 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 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 Bělina & Partners Law Firm is involved in
the preparation of contracts and legal assessments
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concerning rules applicable 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
e-mail: recepce@belinapartners.cz
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 developed
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 experts repeatedly recognised and awarded by international independent surveys and directories, among others in the
area of intellectual property, life sciences, communications and information technology, dispute resolution and many others.
Bird & Bird has 29 offices located across 18 countries
in the world:
Aarhus, Abu Dhabi, Bratislava, Brusel, Budapešť, Kodaň, Dubaj, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hamburg,
Helsinky, Hong Kong, Londýn, Luxemburg, Lyon,
Madrid, Milán, Mnichov, Paříž, Peking, Praha, Řím,
Šanghaj, Singapur, Skanderborg, Stockholm, Sydney,
Varšava.
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.

WHAT YOU DID NOT KNOW ABOUT US

Almost half of the Fortune Top 100 companies are
our clients
Nearly half of our top 100 clients have been with us
for over a decade
More than 60% of the world's 100 most innovative
companies are our clients (according to Forbes)
Globally we have experienced almost 30 years of
continuous growth
Within the last year we have advised clients from
over 120 countries

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, communication, 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 global 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.
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BIRD & BIRD TEAM

LEADING CLIENTS INCLUDE:

Our team in the Czech Republic and Slovakia comprises
experienced highly qualified legal experts who provide
the top level service to our clients.

BT Group, Deutsche Telekom Group, Ericsson, Interoute,
Ciena Group, Etisalat Group, Level 3 Communication,
Logica Group, Infosys, SAP Group, MasterCard Group,
Tom Tom Group, Volkswagen Group, Caterpillar, General Motors Group, LG Electronics, Honeywell, HP Group,
Energizer, Motorola, FujiFilm Group, RWE Group, BNP
Paribas, HSBC Group, Teva Pharmaceuticals Group,
Actavis Group, Sanofi-Aventis Group, Gedeon Richter
Group, Peek & Cloppenburg, atd.

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 / EU
and competition /Intellectual property / International
finance / Outsourcing / Public sector/ Real estate and
construction / Restructuring and insolvency.

INTERNATIONAL AWARDS 2015
Who's Who Legal: 100
Top 20 Elite Firm in the World (Ranked 13th)
Top Firm in the World for IP
Who's Who Legal Award Winner - Firm of the Year for
Technology, Media and Telecommunications
International Association of Outsourcing Professionals: awarded"World's Best Outsourcing Advisors
2016"
World Trademark Review's (WTR)
ranked in 15 jurisdictions across Europe(including
Czech Republic) and Asia-Pacific
26 practitioners selected for their exceptional trade
mark expertise.

MANAGING IP:
Firm of the Decade (2005 – 2015)

MPF Awards for Management Excellence 2015
FT EUROPE INNOVATIVE LAWYERS AWARDS 2015:
Top 10 Game-Changing Firm of the Past 10 years
Top 10 Most Innovative Individuals
Standout in: Innovation in Dispute Resolution, Innovation in IP, and Innovation in Growth & Business
Development

WWL AWARDS 2015:
Law firm of the Year for Technology, Media and
Telecommunications
Law firm of the Year for Sport
Law firm of the Year for Patents
Law firm of the Year for Life Sciences- Patent Litigation

"Firmly plugged into the firm’s global network, Bird &
Bird’s Prague outpost is a preferred choice for both multinationals and domestic enterprises with ambitions of
expansion. It has enjoyed something of a red-letter year
in the last 12 months; the addition of a new trademark
officer and a heightened focus on brand management
have consolidated its position among the nation’s elite."
WTR, 2016, Czech Republic
"Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelár advises an impressive range of national and international clients, including Avaya, Verizon and Aramark. The practice continues
to excel in the areas of technology, communication,
data protection and privacy."
EMEA Legal 500, TMT, Czech Republic
Clients praise Bird & Bird for its “broad knowledge and
practical approach in negotiations”. The firm’s historic
focus on technology attracts clients from the digital media sphere looking to exploit rights, deal with data and
privacy issues and develop platforms. Other areas of advice include content distribution, technology licensing,
competition, regulation and tax-related matters.
Media Law International, 2016, Czech Republic.

Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář
Na příkopě 583/15
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 226 030 500
e-mail: prague@twobirds.com
www.twobirds.com
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Advokátní kancelář					
Brož, Sedlatý s.r.o.
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. was established in 2011 by JUDr. Jiří Brož, attorney at law, and
Mgr. Lukáš Sedlatý, attorney at law. Our team currently consists of more than forty members including
partners JUDr. Jiří Brož and Mgr. Petr Sedlatý, attorneys, junior associates, paralegals and office support
staff. The head office is located in the representative
premises of Atrium Flora, Building A, Vinohradska
2828/151, Prague 3.
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. is a perspective, progressive and investors oriented law firm,
which offers comprehensive legal services for business companies as well as private individuals, covering all branches of law, concerning, in particular,
provision of legal services to both private and public entities within the field of public law focusing
on legislation of public law corporations and their
property management. Our law firm further provides
legal counseling to private and corporate investors
within all fields of law related with administration,
structuring and protection of their assets. Significant
corporate investors and also families inquiring sensitive administration and protection of their property
portfolio would be our typical clients. The team of assets administration offers legal counseling within the
branches of corporate law, business law focusing on
business obligations, civil law, finance law, security
law, property law and criminal law focusing especially on criminal liability of corporate bodies’ members
and managers.

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. also provides
its clients with complete legal counseling in connection with enforcement of claims, both collective with
thousands of debtors as well as individual, including
representation in insolvency proceedings, or claims
with an international element.
In the field of development and real estate projects,
sports law and public tenders our law firm has participated in many significant projects, such as:
Metro I. D construction project – within this project our
law firm provided legal services particularly consisting
of legal analysis and counseling during the preparation of the Metro I. D project, especially from the perspective of administrative and judicial proceedings
and settlement of rights of the parties concerned by
the project, including the expropriation process, and
analysis of various ways of realization.
Acquisitions of real estate portfolio of business centers Atrium – representing the client during transaction consisting of acquisition of real estate portfolio
and establishment of the holding structure for the
transaction purposes.
Representing a client during restructuring of its assets
in the development and construction group Geosan.
Representing a significant client during administration of and disposition with 20 apartment houses in
the center of Prague.
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Vily Chuchle – cooperation with the developer on
preparation and realization of development project in
the cadastral area of Velká Chuchle, including, among
others, preparation of the corporate structure and SPV
spin-offs for particular projects.
Hotel Saint Peter – representing the client during the
development project – construction of a luxury hotel
in Špindlerův Mlýn and in all relating matters.
Provision of legal services to Footbal Asociation of the
Czech Republic regarding, in particular, the relations
between FACR and particular clubs and the internal
regulations of FACR.
Legal support to a top level tennis player and tennis
coach Mr. František Čermák and the best Czech golf
player Mr. Filip Mrůzek.
Provision of full legal service and ensuring the overall
administration of the public tenders called “Supply of
up to 150 articulated low-floor buses over a period of
five years“ and “Keeping and maintenance of public
areas of greenery in the location of Prague District 10”.

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Vinohradská 2828/151, Žižkov
130 00 Prague 3
Tel.:
+420 246 028 028
e-mail: info@broz-sedlaty.cz
www.broz-sedlaty.cz
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Advokátní kancelář
Brož & Sokol & Novák s.r.o.
The Law Firm Brož & Sokol & Novák (AKBSN) provides
legal services in most areas of applicable law. The
public as well as experts perceive AKBSN as a law firm
focused on litigation. This agenda can be classified
as „Dispute resolution and arbitration“ and also as
„Criminal law“.
In fact, the scope of the law firm covers the whole area
of civil law, meaning not only judicial or arbitration
proceedings. For example, we provide legal services in
matters of personal rights, contractual agenda, compensation for damages, including damages caused by
the exercise of public authority decision or maladministration and personal injuries. Our attorneys provide
services in the area of family law and inheritance law
as well.
A very specific form of legal service in civil law is debt
collection for banking and other similar institutions
resulting from outstanding loans etc. Thus, the collection of a large number of debts that require relatively
complex organization and know-how of the collecting
procedure. Highly sophisticated software developed
in collaboration with our law firm and used by us is
an obvious asset.
The law firm provides legal services to business corporations in the whole scope of corporate law. This
covers not only the common agenda of solving specific legal problems, drawing of articles of association,
disputes within a corporation, supplier relations, but
also training the clients´ employees. Administrative

law also represents an extensive agenda, typically
building permit proceedings, land register issues and
other areas of administrative agenda. Thanks to this
experience, our attorneys are asked to provide legal
services also when assessing critical situations and
its possible solutions, that is to draw up analysis and
memoranda, as well as preventive analysis of potential risks. The problem with this type of agenda, in
contrast to mergers or major developer projects, lies
in the fact that our clients usually insist on the obligation of an attorney to maintain secrecy. That being
said, we can comment about or boast with just what
the client agrees to.
Traditionally the strongest, and as mentioned above
even the most perceived is the agenda of representing and defending clients before courts. Given that
in civil proceedings most clients usually do not wish
to be mentioned in public, we can refer only about
certain client matters. Above all, it is a long-term cooperation with three financial institutions, which are
Moneta Money Bank, mBank SA and the Czech branch
of Citibank Europe plc. (now Raiffeisen Bank a.s.) We
provide the legal service mainly in debt collection and
recovery of these companies and all the related matters, and in some cases in other matters.
This area can also include somewhat unusual forms
of the provision of legal services. For example, managing of general meetings of large companies, advisory
to the Ministry of Health of the Czech Republic in the
dispute in which the company Diag Human claimed
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to pay approximately 10 billion CZK arising from an
alleged damage. An arbitral tribunal rejected this
claim two years ago, but the company still claims in
foreign jurisdictions and it is still necessary to continue analysing the matter. We can also include the area
of “special” legal services provided in the cooperation
with ATLAS Consulting s.r.o., which develops and markets the legal information system CODEXIS. Our law
firm prepared hundreds of model contracts and filings
for this information system. Similarly, for a publisher
Wolters Kluwer (ASPI information system), we create
data for an interactive graphical guide (Navigátor) of
procedures of debt collection and recovery and the
application of the Code of Criminal Procedure.
Undoubtedly, the criminal agenda is the one that
brings AKBSN most fame. More precisely, thanks to
the part that for some reason attracts public attention.
Throughout the year, we defend our clients in a few
publicly known cases, but hundreds of other criminal
cases remain hidden behind and only those who participate in the proceedings know about them. These
are primarily criminal cases that are in some way related to businesses, management activities and administering another´s property and also the activities
of local or municipal representatives. In these cases,
detailed knowledge of civil and administrative law has
proven to be a vital advantage that we acquire from
providing legal services in these areas of law. It includes the tax frauds, i.e. accusations of tax evasion in
connection with trading with mineral oils, alcohol, or
other commodities, where the alleged damage often
amounts to several billion Czech Crowns. We provide
defence in the matters of general crimes, for example
violence and crimes against property, but also in accusations of drug crimes. The defence of legal entities
accounts for the remaining portfolio of our criminal
law agenda. Among the remarkable cases, we point
out defence of the prosecuted state owned enterprise
Česká pošta, Česká exportní banka, but also other,
private entities. Clients also ask us to provide consultations and trainings focused on how to prevent potential criminal liability of their legal entities.
A new scope of service from our perspective is to provide consultations to attorneys and law firms that
actually provide defence in criminal proceedings. Our
law firm usually prepares an analysis of the problem
on the request of the client and, where appropriate,
recommends further action.

The Law Firm Brož & Sokol & Novák is a seven-time
winner of the award Law firm of the year in the field
of Criminal law (2010 – 2016) and placed as a recommended or very recommended law firm in the field of
Arbitration and dispute resolution (2012 – 2016).

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Sokolská třída 60
120 00 Prague 2
Tel.:
+420 224 941 946
e-mail
advokati@akbsn.eu
www.akbsn.eu
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CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.
advokátní kancelář
Democracy, rule of law, and justice: these are not
empty words, at least not for us. We defend and promote these values. This is how we can serve our clients best. In providing our services, we are motivated
by respect for tradition on the one hand and a desire
for innovation on the other hand, while keeping our
eyes open. This is the only way we can offer a dimension that makes a difference in problem solving, a dimension consisting in total comprehensiveness.
Impeccable legal solutions are normally a matter-ofcourse in our work. However, designing the right managerial and decision-making procedures, evaluating
the economic, political and societal context and impacts, as well as the right communications and creating the best image in the media complete the overall
picture.
Breaking down legal services into individual disciplines is outdated; public and private law intertwine in
our everyday work. Our teams are therefore set up by
industry/sector, including the clients for whom each
of the teams is working. Each team takes care of the
client’s brief to the full extent. We rely on an extensive
academic background and work with pre-eminent
legal scientists. In our opinion, close interconnection
between theory and practice is the key to performing
legal services correctly. We are also involved in the
law-making process, produce a number of publications, and speak at conferences and workshops.

We view problems in and from the international context and perspective. It is therefore no accident that
Pavel Smutný, a partner in our law firm, also serves as
the President of the Czech-Israeli Chamber of Commerce and is a prominent supporter of other business
groups. Culture, and extensive support for culture, is
also a key to success for us and our clients. In 2009 we
therefore set up the BOHEMIAN HERITAGE FUND. Using private funds raised from sponsors the Fund co-finances unusual cultural feats. To date, the Fund has
raised more than CZK 35 million.
Thus, we seek to publicise and promote the Czech
Republic and Czech genius throughout the world
and to highlight the exquisite nature of Czech culture
through our practice, various chambers of commerce,
and the BOHEMIAN HERITAGE FUND. This is also one
of the reasons why our law firm appears in the Czech
Leading Law Firm charts on a regular basis.
We are one of the largest Czech law firms. In our specialisations we primarily focus on commercial law,
civil law, and public investment law. Insolvency law is
also very important for us. We provide services in both
Czech and the major world languages.
It is only thanks to the perfect interplay between all
these factors that we can offer our clients a Dimension
That Makes a Difference.
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CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Prague 4
Tel.:
+420 224 827 884
e-mail: ak@akccs.cz
www.akccs.cz
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Clifford Chance Prague LLP,
organizační složka
Clifford 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 dedicated 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.

CORPORATE PRACTICE
Lawyers of our Prague office offer legal expertise on
the full spectrum of corporate and commercial 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, including 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 expertise 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:
Citibank Europe plc on the sale of its retail banking
business and card businesses in the Czech Republic
to Raiffeisenbank a.s.
Mondelez International, Inc. on the Czech and Slovak aspects of the combination of its global coffee
business with D.E. Master Blenders 1753 B.V. to be
named Jacobs Douwe Egberts.
the owners of regional sports retailer Sportisimo
Group, on the sale of a majority stake in the company to Czech investment group Odyssey44. Sportisimo is one of the leading chains of sporting goods
stores in the region, with 102 stores in the Czech
Republic and 29 stores in Slovakia.
SAZKA Group a.s. and Italian Gaming Holding a.s.,
subsidiaries of Czech lottery operator SAZKA and
investment company EMMA CAPITAL, on their successful consortium bid in the lottery concession
tender process in Italy and related bank financing.
Assa Abloy on the successful conclusion of an
agreement for the sale of their global car lock business to ALPHA Corporation, a Japanese manufacturer of lock and key products for the automobile,
housing and industrial sectors.
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Vršanská uhelná a.s. on its bid for the acquisition of
the Vattenfall's German lignite assets in a competitive tender.
ANWIL SA on the intra-group sale of 100% shares of
SPOLANA a.s., a leading Czech chemicals producer,
to UNIPETROL RPA.
W.A.G. payment solutions, a.s. (“Eurowag”), a leader in cash-free payment systems for passenger and
freight carriers, on the sale by auction of a minority
stake in the company to TA Associates.
SAZKA Group a.s. on the formation of a long-term
strategic equal partnership with NOVOMATIC, Europe's leading gaming technology group.

FINANCE PRACTICE
Our finance practice in Prague has established an excellent reputation in the Czech market with its dedicated team focusing on the full range of banking, finance and capital markets transactions.
The experience of our professionals, led by partner
Miloš Felgr, extends to all forms of syndicated and
single bank cross-border and domestic banking transactions (secured and unsecured, single currency and
multi-currency); asset and project financing (including real estate financing) and other more structured
forms of financing; bond issues; commercial paper
and note programmes; derivatives (including interest
rate, currency, equity and bond); repos and securities
lending; and innovative structures and transactions
in both markets, such as credit derivatives and securitisation. The synergy between our insolvency and
finance teams also allows us to advise on the restructuring of existing distressed financings.

RECENT CLIENT ASSIGNMENTS INCLUDES
ADVISING:
the arrangers and underwriters led by UniCredit
Bank AG in connection with syndicated financing
provided to EP Infrastructure, a.s. By far the largest
ever financing in the Czech Republic to date.
JP Morgan Securities Plc and the underwriters (UniCredit, Citibank) in relation to the contemplated
large-scale IPO of EP Infrastructure, a.s. ("EPIF"),
a leading energy infrastructure utility operating
primarily in the Slovak and Czech Republics and

owned by sole shareholder Energetický a průmyslový holding, a.s. ("EPH").
SAZKA Group a.s. and Italian Gaming Holding a.s.,
on the two layer financing of their successful consortium bid in the lottery concession tender process in Italy.
Československá obchodní banka, a.s., Česká
spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit
Bank AG, and UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. in connection with the refinancing of
the acquisition of a portfolio of logistics parks by P3
Group from VGP.
Société Générale, as structuring bank, and the lead
arrangers on the refinancing of acquisition debt put
in place to fund the acquisition of a stake in RWE
Grid Holdings a.s.
a club of banks led by Komerční banka in connection with a CZK 12 billion refinancing of the existing
indebtedness and the provision of new financing
for O2 Czech Republic a.s.
the joint lead managers, Citigroup Global Markets
Limited, Deutsche Bank and Société Générale, on a
repeat Reg S Eurobond issue for České dráhy, the
main railway operator in the Czech 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 in the region.
Our specialists advise on the most significant transactions on the Czech and international market and thus
have wide experience in all aspects of real estate law,
including tax advisory services. Our real estate practice group has many years of experience and extensive resources at its disposal to handle multi-layered
deals, including 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
international real estate market.
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RECENT CLIENT ASSIGNMENTS INCLUDE
ADVISING:
Union Investment on the acquisition and refinancing of the Palladium Shopping and Office Centre in
Prague's central business district. This is the most
significant real estate acquisition ever in the Czech
Republic and the largest single-asset deal recorded
in Central Europe.
Neinver on a joint venture agreement with The
Prague Outlet for the development of the first premium outlet centre in the country.
NE Property Coöperatief U.A. (NEPI) on the acquisition of the Korzo shopping center in Prievidza,
central Slovakia.
Atrium European Real Estate Limited on the sale of
retail portfolios holding properties in Prague and
throughout the Czech Republic.
Allianz Real Estate Germany GmbH on the acquisition of shopping centre 'Central Bratislava',
Slovakia.
Unibail-Rodamco Group on disposal of a 75% stake
in Arkády Pankrác Shopping Centre, one of the
most successful shopping centres in Prague.
TK Development on the disposal of 'Fashion Arena
Outlet Center', the largest outlet shopping centre in
the Czech Republic.
Meyer Bergman European Retail on the acquisition
of the shopping centre 'Futurum' in Hradec Králové
from Euro Mall Ventures S.à r.l.
Atrium European Real Estate Limited on the acquisition of AFI Palác shopping center in Pardubice
from AFI Europe N.V.
CBRE Global Investors on the sale of Building BETA,
part of the mixed-use BB Centre in Prague 4.
Europa Capital Partners on acquisition and subsequent disposal of warehousing site Westgate Park
Rudna.
Resolution Capital Management on the financial
restructuring and disposal of Hadovka Office Park
in Prague 6.
Pramerica Real Estate Investors on the divestment
of the 'CUBE Office Center' located in Prague 6.

INSOLVENCY AND RESTRUCTURING
Our Restructuring and Insolvency practice, since 1st
May 2016 headed by Jinřich Arabasz, is recognised by
international directories as a top tier practice in the
Czech market. With a number of leading specialists on

board renowned for their expertise in this field of law,
the practice has secured many prominent restructuring and insolvency mandates.
In close cooperation with the office's corporate and
real estate practices, the restructuring & insolvency
teams 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:
Komerční banka, a.s. on the restructuring of the
indebtedness of the ČKD group and insolvency
against ČKD DIZ PRAHA, a.s.
Komerční banka, a.s. in legal representation as
a secured creditor within the insolvency of ELMA-THERM and the related litigation that aimed
to overturn the infamous judgement of the Czech
Superior Court from August 2014, which is related
to the accessority of security and the assessment
of the security of contingent claims in insolvency and which has a major negative impact on the
long-term practice established in accordance with
written laws.
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 client's position
as agent and lender under a syndicated facilities
agreement.
Swiss Forfait, s.r.o. as major creditor, Chairman of
the committee of creditors and providers of credit
financing, on all aspects of the insolvency proceedings regarding RÜCKL CRYSTAL, a traditional Czech
manufacturer of glass products.
Komerční banka, a.s. as the secured and unsecured
creditor on the insolvency of Modřany Power.
KKCG as the buyer of lottery company Sazka in connection with claims to void the contract of sale of
the company closed with the insolvency administrator in the context of the realizationrealisation of
assets.
The Kingdom of Saudi Arabia in respect of the
Czech law section of a questionnaire on insolvency
law reform in a number of jurisdictions.
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Česká spořitelna on the defence of procedural and
substantive rights in the insolvency proceedings
concerning Oděvní podnik, including litigation at
appellate and constitutional review level.
UniCredit, Intesa Sanpaolo and BNP Paribas as
lenders, regarding the Czech financial and insolvency aspects of the second round of the international restructuring of the indebtedness of the
Seves group realizedrealised primarily under Italian insolvency law.MND Drilling & Services a.s. on
purchase of real estate assets from the insolvency
administrator.

LITIGATION PRACTICE
Our litigation and dispute resolution practice, from
1st May 2016 under the lead of Jindřich Arabasz, is focused 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-border disputes and we also believe we are ideally positioned to
support our clients in disputes in the Czech Republic
and internationally.

alleged overpricing of a work under a construction
contract related to a section of a national highway.
Inžinierske stavby, a. s. in connection with claims
against Ředitelství silnic a dálnic ČR in connection
with construction of highway D3 by association of
construction companies including our client and
Metrostav a.s., Eurovia, a.s. and STRABAG a.s.
a leading bank in litigation proceedings for reimbursement of damages allegedly caused to a third
party by filing an insolvency against their contractor
from the bank's side.
a major Czech steelmaking company in connection
with several claims filed before German courts.
a multinational electricity generation company in
relation to the litigation o defending the validity of
the squeeze-out general meeting in court proceedings brought by minority shareholders.
a leading bank in relation to disputes arising from
the enforcement of financial documents and issued
promissory notes and actions brought under the
procedural defence of the borrower.

RECENT CLIENT ASSIGNMENTS INCLUDE
ADVISING:
Komerční banka, a.s. in legal representation as
a secured creditor within the insolvency of ELMA-THERM and the related litigation that aimed
to overturn the infamous judgement of the Czech
Superior Court from August 2014, which is related
to the accessority of security and the assessment
of the security of contingent claims in insolvency and which has a major negative impact on the
long-term practice established in accordance with
written laws.
Colas CZ and Inžinierske stavby, a.s. (ISK) in arbitration and subsequent court proceedings with
the Road and Motorway Directorate of the Czech
Republic (RMD) for an action brought by RMD for

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Jungmannova Plaza
Jungmannova 745/24
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 222 555 222
www.cliffordchance.com
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CMS Cameron McKenna v.o.s.			
IN THE CZECH REPUBLIC SINCE 1991

CMS Prague offers a full range of commercial legal 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 financial,
energy and telecoms sectors and have helped shape
the financial sector by advising on pioneering transactions, including the country’s first syndicated 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 advises clients on matters of strategic importance to their
business, such as litigation, regulatory investigations
and preparing and negotiating commercial agreements. By providing strategic advice and transactional support, we have developed a loyal client base consisting of international and domestic businesses from
across all sectors.

YOUR WORLD FIRST

Every day your world is changing – presenting new
challenges, new risks – but also new opportunities.
CMS´s 3,000 law and tax experts in 60 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 rigour, strategic expertise and deep focus on building 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:
Nordic Partners on the EUR 175m sale of Hamé to
Oslo-listed food group Orkla.
Clarion Capital Partners on its investment in Moravia IT, a Brno head-quartered global localisation
and translation business.
Erste Group Bank on its joint venture with Global
Payments a leading worldwide provider of payment
technology solutions, and CaixaBank for providing
merchant acquiring and payment processing services to retailers in the Czech Republic, Romania
and Slovakia.
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MOL on the acquisition of 208 filling stations in
Central Europe from Italian multinational oil and
gas company Eni, including 125 filling stations
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
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 portfolio by
P3 from CA Immobilien.
ING, UniCredit and Raiffeisen on a EUR 150m leveraged acquisition by MEP of Alpha Medical, a leading laboratory diagnostics provider in Slovakia, the
Czech Republic and Poland.
HSBC as agent and arranger on a syndicated loan
to UK listed company Stock Spirits plc with operations in Germany, Italy, Poland, Czech Republic,
Switzerland and Slovak Republic. Stock Spirits
Group is a leading spirits business in Central and
Eastern Europe and listed on the London Stock
Exchange.
Erste Bank on the refinancing of a loan provided
by Komercni banka to Smichov Gate, a modern
office building in the Prague 5 district. This transaction involved a special and rare type of financing
arrangement to accommodate the borrower’s requirement that they have an account with a Czech
bank. Mother company was primarily Czech.
Standard Life on the acquisition of a retail park
portfolio. The portfolio included two of the biggest
retail parks in the Czech Republic and one retail
park in Poland.
REDSIDE on an acquisition from a German real
estate fund of a prime office portfolio located in
Prague and comprising four office buildings having
in total 24,660 sqm of gross lettable area.
Invesco Real Estate on the sale of shopping centre
Varyáda situated in Karlovy Vary to European Prop-

erty Group. Varyáda shopping center consists of ca.
18,000 sqm of retail space.
Deka Immobilien on the sale of Panorama Business
Center to Mint Investments.
Pramerica on the sale of a portfolio of 6 logistics
park in Czech Republic and Slovakia to Blackstone.
Prologis on the acquisition of Westgate logistics
park.
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 international law firm, the largest in Europe, based on the number of lawyers (Am Law 2013 Global 100). With 60 offices
in 34 countries across the world, employing over 3,000
lawyers, CMS has longstanding expertise both at advising in its local jurisdictions and across borders. CMS acts
for a large number 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, Corporate, Dispute
Resolution, Employment, Energy, Intellectual 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 quality of communication is high."

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
"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
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FACTS & FIGURES
60 offices
54 cities
34 countries

EUROPE:
Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Czech Republic, France, Germany,
Hungary, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia,
Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom

OUTSIDE EUROPE:
Algeria, Brazil, China, Iran, Mexico, Morocco, Oman
and United Arab Emirates
800 partners
3,000 fee earners
5,500 total staff

COMBINED ANNUAL TURNOVER:
EUR 1.01bn (2015)

CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 296 798 111
e-mail: prague@cms-cmck.com
www.cmslegal.com
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Čermák a spol .							
Cermak a spol. is a law and patent office specialising
in Intellectual Property Law. Our services are highly
sought after particularly in this area, especially when
industrial property law matters, such as Trade Marks
and Patents. We also provide advice and representation in general Commercial Law and Civil Law matters.
Formally we are incorporated as a public commercial company of attorneys and we thus provide legal
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 industrial
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 recognised locally and internationally as one of the leading IP firms
in the Czech Republic.
Our clients are local and international firms, often
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 field of Industrial Property we carry out availability searches, we prosecute applications of patents,
utility models, trade marks, designations of origin
and geographical indications, semiconductor topographies, including the preparation of the necessary
materials.
We directly represent clients before the Czech industrial Property Office, the Slovak Industrial Property
Office, the European Patent Office in Munich and before the European Union Intellectual Property Office,
as well as before the World Intellectual Property Office
in Geneva. In other jurisdictions we cooperate with an
established network of similarly specialised 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 Industrial
Property rights, especially in declaratory proceedings
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and invalidity proceedings before the Industrial Property Office.
In the Czech Republic and in Slovakia we also provide
representation before the courts in cases of infringement of Intellectual Property and Industrial Property
rights, in Unfair Competition matters, and in Civil and
Commercial litigation.

Osteuropa” (Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht), C.H.
Beck München, 2002, “Methodology of Enforcement
of Intellectual Property Rights I, II”, Prague 2007.

Summary
We represent clients before administrative courts
and the Constitutional Court of the Czech and Slovak Republics;
We represent clients before European courts and
the European Court of Human Rights;
We represent clients in administrative proceedings,
before the Czech Competition Authority (UOHS)
and before the Advertising Council (Rada pro
reklamu);
We represent clients before the courts in civil and
commercial disputes;
We draft and review Licence Agreements and other
legal agreements;
We provide legal opinions and memoranda.

Dr. Karel Čermák jr., Ph.D.
managing partner
Born in 1973. He graduated from the Faculty of Law at
the Charles University, Master’s Degree in 1996. From
1994 – 1995 studied at the Universite de Provence in
Aix-en-Provence, France. In 1996, joined Čermák Hořejš Vrba (presently Čermák a spol.). In 1997, practiced
with Gaedertz Rechtsanwälte in Cologne, Germany,
Practiced also in the law office of JUDr. Nykodym in
Prague. In 1998 obtained a Ph.D. from the Charles
University. In 2000 LL.M. at the European Academy of
Legal Theory in Brussels. Since 2000 partner in Čermák a spol. Main practice areas: intellectual property law, private international law, unfair competition,
pharmaceuticals, trademarks, business law, mergers
and acquisitions. He is an author of numerous publications and articles on intellectual property law, civil
law and the theory of law, including “The Legal Aspects of Domain Names” (with R. Pelikanova), Linde,
Prague 2000, “Handbuch für Wirtschaft und Recht in

Čermák a spol.
Elišky Peškové 735/15
150 00 Prague 5
Tel.:
+420 296 167 111
e-mail: info@apk.cz
www.cermakaspol.cz
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DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., (hereinafter
also as “DBK PARTNERS” or the “Law Office”) is a prominent Czech law office providing comprehensive legal services since 1998. DBK PARTNERS has a team of
experienced and qualified lawyers focusing on various
fields of law.
The Law Office provides its services in close co-operation with a wide range of external experts, from
partner lawyers-specialists to judicial experts, auditors, tax advisors and translators. DBK PARTNERS also
co-operates in the long term with foreign law offices
throughout Europe and elsewhere in the world.
The partners in the law office are currently as follows:
JUDr. Ondřej David, Ph.D., focuses especially on commercial, corporate governance and tax law, and
also has considerable experience
in the area of energy law. Ondřej is
the law office’s managing partner
and is responsible for its strategy.
He co-authored the Wolters Kluwer
Commentary on the New Civil Code and also published a number of other specialised publications. He
occasionally holds lectures for the public.

JUDr. Anita Davidová specialises
in commercial and civil law. Her
main area of expertise includes
corporate and contractual law,
M & A and due diligence.

Mgr. Petr Burzanovský is active especially in commercial
and civil law and law of real estate. He has years of experience in litigation and arbitration,
mainly in commercial disputes.
JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS., focuses primarily on
corporate and contractual law,
M & A, due diligence, collective
investments and international
transactions. Vladimíra co-authored the Wolters Kluwer Commentary on the New Civil Code and also
published a number of other specialised publications.
She occasionally holds lectures for the public.
DBK PARTNERS provides legal services especially in
the following areas:
commercial law and company law
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transformations of companies, acquisitions, transaction consultancy
public procurement
tax law
corporate governance
contract law
litigation, arbitration and other proceedings

TRANSFORMATIONS OF COMPANIES,
ACQUISITIONS, TRANSACTION CONSULTANCY
The field of mergers & acquisitions (M&A) is one of the
cornerstones of DBK PARTNERS’ practice. As a matter
of fact, its services in this area go beyond the field of
law and also comprise accounting, expert and tax advice. The legal services provided by DBK PARTNERS
are distinguished by their comprehensive nature, exceeding usual M&A transactions. In many cases, the
Law Office already stands by the clients’ side when
the investment is being contemplated and helps not
only implement the transaction, but also set its suitable structure. It provides assistance in securing the
transaction financing, including drafting of the related
documents and, of course, also provides post-transaction consultancy.
The services provided by DBK PARTNERS within transaction consultancy include especially:
detailed preparation of the structure of the
transaction;
performance of a legal audit (due diligence);
arranging for tax and accounting due diligence by
co-operating tax and accounting advisers;
preparation and discussion of the transaction
documentation;
drawing up the transformation project;
control of compliance with the relevant legislation;
legal advice in securing transaction financing;
post-transaction consultancy.

COMMERCIAL LAW AND CORPORATE LAW
Commercial and corporate law is another key area
of DBK PARTNERS’ legal practice. The Law Office focuses especially on corporate matters, as well as on
implementation of business transactions. The latter
includes drafting of business contracts, preparation
of necessary legal opinions, consultancy related to
transactions among affiliates, etc.

The legal services provided by the Law Office in the
area of commercial and corporate law include, in
particular:
foundation of new companies and corporate agenda of business companies;
drawing up business contracts according to the
needs and requirements of the client, including
proposals for appropriate securing of obligations,
negotiations with the counterparty on the terms
and conditions and content of the contractual
documentation;
preparation of legal opinions.

PUBLIC PROCUREMENT
DBK PARTNERS provide legal services related to public procurement both to contracting entities and to
the individual tenderers. Contracting entities are offered comprehensive legal services and assistance
during the entire tendering process.
In the field of public procurement, we provide especially the following legal services:
legal advice in connection with the preparation of
the tender specifications;
comprehensive legal services in the implementation of the tender procedure for public contracts;
drafting legal documents for selection procedures;
processing objections against decisions of the contracting entity;
follow-up legal services, such as drafting of contracts, processing comments on them, etc.

TAX LAW
In the field of tax law, DBK PARTNERS provide services
related to a number of tax issues regarding both local and international taxation. Specifically, the tax
advice comprises the structuring of up-front foreign
investment, financing of international operations,
cross-border transactions and business restructuring.
In the area of indirect taxation, DBK PARTNERS specialise in value-added tax.
The services provided in the field of tax law include,
in particular:
tax aspects of mergers and acquisitions;
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international taxation and designing suitable tax
structures;
addressing tax disputes and negotiations with tax
authorities and courts;
assessment of transactions in terms of VAT and proposing appropriate procedures.

CORPORATE GOVERNANCE
The Law Office helps its clients set up an effective
system of rules for corporate governance that corresponds to the actual needs of any given company or
corporate group (affiliated entities).
The legal services provided by Law Office in the area of
corporate governance include, in particular:

Furthermore, DBK PARTNERS also provides its
legal services and advice, inter alia, in the fields
of administrative law, real estate law, collective
investments and labour law.

DBK PARTNERS’ CLIENTS
DBK PARTNERS serve clients from the ranks of foremost Czech and foreign companies. The broad clientele of the Law Office is in no way limited by its size or
turnover. DBK PARTNERS deals, on the one hand, with
legal matters of small and medium-sized enterprises,
and provides extensive legal services and consultancy
to companies with international reach, with operating
turnover exceeding CZK 90 billion, on the other hand.

setting the optimal organisational structure and
the internal principles of functioning;
setting the remuneration of the governing bodies
and employees of companies;
drawing up management and employment contracts, agreements on the discharge of office, labour consultancy;
legal advice in setting general internal rules and
guidelines.

CONTRACT LAW
Services provided by DBK PARTNERS must, of course,
also include the preparation and review of contracting documents related to the clients’ business or their
private matters.
The legal services provided by the Law Office in the
area of contract law include, in particular:
drafting and reviewing contractual documents;
in-depth analysis of the agreed rights and obligations and risk mitigation for the client;
preparation of general terms and conditions.

LITIGATION, ARBITRATION AND OTHER
PROCEEDINGS
DBK PARTNERS has many years of experience in representing its clients before courts and arbitration tribunals. The Law Office will naturally take over complete charge of the litigation or arbitration, including
participation in court hearings.

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
V Parku 2323/14
148 00 Prague 4
Tel.:
+420 244 912 463
e-mail: ak@dbkp.cz
www.dbkp.cz
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Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
Dentons is the world's largest law firm, delivering
quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas Global Elite Brand Index,
a BTI Client Service 30 Award winner and recognized
by prominent business and legal publications for its
innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Global Referral Network.
Dentons' polycentric approach and world-class talent
challenge the status quo to advance client interests in
more than 145 locations serving 60-plus countries.

PRAGUE OFFICE
Dentons legal team comprised of 53 lawyers has been
active in the Czech market since 1991. Both practice
groups and individual lawyers are steadily top ranked
in various areas of law by the independent international professional directories, such as Chambers
Global, Chambers Europe, Legal 500 and IFLR 1000.
Our services cover both transactional activity and legal issues associated with day-to-day corporate agenda. We advise many foreign and domestic clients in
various areas of business life, including corporate law
(mergers and acquisitions, joint ventures, restructuring and corporate governance), private equity/venture
capital, banking, finance and capital markets, real estate transactions. We are also very active in employment, criminal and competition law as well as in dispute resolution. Ladislav Štorek is the Dentons Czech
Republic Managing Partner.

SELECTED TRANSACTIONS
Corporate, M & A
Advising Aloe Invest in its bid to acquire Energy 21
(one of the largest photovoltaic energy companies in
the Czech Republic) from E21 Holding B.V. owned by
Mid Europa Partners and DCEMF Mezzanine Holdings
B.V.
Advising the global key player in yeasts and fermentation Lesaffre SA on the acquisition of 100% shareholding in Kontinua – zlepšující přípravky.
Advising NAY, a.s. on demerger of EW NA, s.r.o. from
Electro World s.r.o. as Czech subsidiary of NAY and
subsequent a cross-border merger of EW NA, s.r.o.
as Czech company into NAY a.s. as Slovak company.
It was a follow-up corporate restructuring merger after an acquisition of Electro World companies in the
Czech Republic and Slovakia by Nay.
Advising the leading international insurance organization AIG Europe Limited on a buy-side warranty
and indemnity insurance policy for PKP Cargo S.A.,
on its acquisition of an 80% stake in Advanced World
Transport B.V. from Zdeněk Bakala; the Bakala Trust
and Minezit SE. The transaction represented the largest deal in the sector in the Czech Republic in recent
years.
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Banking and Finance
Advising the investment group Rockaway Capital in
connection with the financing of the acquisition of
the price-comparison portal Heureka and the second largest e-shop in the Czech Republic Mall.cz from
Naspers. The deal is one of the biggest PE deals in
e-commerce industry in CEE.
Advising Raiffeisen Bank International, Raiffeisen
Bank Polska and Raiffeisenbank and EBRD in relation to the project financing of the assets of Tameh,
a joint-venture project company of ArcelorMittal and
Tauron, for purpose of the development of power
plants in Poland and the Czech Republic.
Advising Raiffeisenbank on acquisition and working
capital financing concerning VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
by Central European investment group Penta from
German Verlagsgruppe Passau.
Advising Česká spořitelna and UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia on re/financing of the Slovak
IN GROUP’s acquisition of 53 building supply stores
operating under Raab Karcher and Platforma brands
in the Czech Republic, and 30 building supply stores
operating under Raab Karcher brand in Hungary, from
Saint-Gobain.

Restructuring, Insolvency and Bankruptcy
Assisting MOTORPAL in connection with the preparation and implementation of a pre-packed reorganization and related insolvency proceedings, including
preparation of the reorganization plan, preparation of
an insolvency petition, representing at negotiations
of a restructuring plan with the main bank creditors,
representing in the implementation of the reorganization plan, successfully representing the client at the
Constitutional Court of the Czech Republic, claiming
that the Regional Court’s rejection of the plan violated the client’s right to a fair trial. The Constitutional
Court found in favor of MOTORPAL – overturning the
Regional Court’s decision and allowing the company
to resubmit its reorganization plan.
Advising Komerční banka as the key creditor in connection with the restructuring and insolvency of the
companies from the Vítkovice group, including representation in insolvency proceedings relating to the

companies Vitkovice Power Engineering, Vítkovice
Gearworks and Vitkovice ENVI.
Assisting Česká exportní banka (Czech Export Bank)
in enforcement of obligations of TRADE B.G.M. and
related entities, under a Facility Agreement relating
to kaolin washing plant project in Vietnam, including
representation in insolvency proceedings, related litigation and coordinating legal representation in court
proceedings in Vietnam.

Real estate and development
Advising Round Hill Capital on the acquisition of RPG
Byty (a portfolio of 43,000 residential units), all concentrated in in the Moravian-Silesian region. This is
the largest deal in a residential area ever in the Czech
Republic. Advising on subsequent re-financing of the
project by a club of banks UniCredit Bank, HSBC and
AIG.
Advising one of the world´s largest real estate investment managers AEW Europe on the lease agreement
for a pre-let warehouse facility in the district of Dobrovíz near Prague to Amazon and the development
of the logistic project the Panattoni Park Prague Airport II.
Advising the leading independent investment bank
in CEE WOOD & Company Financial Services on the
acquisition of the mixed use office retail business center HARFA via a share deal.
Advising the global real estate investment firm Rockastle Global Real Estate on the acquisition of the Forum Liberec shopping center from the British retailer
Tesco via a share deal.

Dentons Europe CS LLP, organizační složka
Platnéřská 191/4
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 236 082 111
e-mail: prague@dentons.com
www.dentons.com
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DLA Piper Prague LLP						
DLA PIPER

DLA Piper is a global law firm operating in over 30
countries with a very strong presence in the CEE region and focusing on comprehensive legal services in
15 selected economic sectors. We have over 4200 lawyers in over 70 offices ready to provide legal assistance
anywhere in the world.
DLA Piper’s Prague office has been operating on
the Czech market for over twenty years. DLA Piper’s
Prague office team has approximately 25 lawyers and
other advisors with extensive professional expertise
and global connections to their colleagues.
We offer our clients not only excellent knowledge of
the Czech business and legal environment and practical experience from a range of business sectors,
but also the possibility of immediate legal advice
in any other jurisdiction with the help of our foreign
colleagues.
We provide legal advice to the largest international
corporations as well as to small and medium-sized
businesses and entrepreneurs, always in compliance
with the global corporate culture and with an emphasis on providing added value to their projects.
We specialise in all aspects of business and commercial law related to the activities of our clients, including acquisitions (or establishing) of their enterprises,
and the financing and operation of business activities
in the Czech Republic.

In 2015/2016, for example, we advised: Dentsu Aegis
Network, Erste Group Immorent ČR, Lone Star Funds,
Lordship, National Asset Management Agency (NAMA),
Regus, Revetas Capital, ŠkoFIN, UniCredit Leasing CZ
and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

OUR FIELDS OF SPECIALISATION
Corporate law, mergers and acquisitions
Private equity
Real estate
Financing, PPP projects
Intellectual property, IT, technology and media
Power engineering
Labour law
Regulatory and public affairs
Litigation, arbitration
Life sciences
Infrastructure, construction, transport
Restructuring and insolvency

INTERNATIONAL AWARDS
Game changer of the past 10 years
(Financial Times 2015)

#1 M & A global leader in mid market

(mergermarket and Thomson Reuters 2016)

Best in the world for Real Estate, Franchise,
Entertainment and Pro Bono
(International Who’s Who 2015)
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Best in Technology, Media and Telecoms
(Legal 500 awards 2015)

Overview of selected transactions over the past
12 months:
Advising Dentsu Aegis Network on the acquisition
of media group Adexpres, a leading independent
group of digital agencies in the Czech Republic.
Advising National Management Agency (NAMA) on
the sale of the Kotva shopping centre in Prague
to Pražská správa nemovitostí (PSN), a company
owned by a Czech property businessman Václav
Skala.
Advising Revetas Capital on acquisition a real estate portfolio of assets in the Czech Republic as a
part of a cross-border real estate transaction. DLA
Piper was lead acquisition and finance counsel to
Revetas Capital, winner of Property Investor Europe
2016 Awards Investment of the Year - Specialist.
Advising Prague Prime Homes Management (a real
estate arm of Austrian Meinl Bank) on acquisition of
secession hotel in Prague Grand Hotel Europa on
the Wenceslas Square from the Czech real estate
businessman Vaclav Skala.
Advising UniCredit Leasing CZ on all issues relating
to the administration of the whole portfolio of real
estate and solar power plants projects of the client
(client is provider of real estate financial leasing, operational leasing and credit financing).
On-going representation ŠkoFIN in insolvency proceedings. The advice is complex and covers all relevant issues within the process (lodgement of the
claims, review of the claims, realization of collateral, release of the leased assets from the bankruptcy
estate, disputes with bankruptcy trustees and other
creditors, formal completion of the proceedings,
participation in creditors' committees, criminal
complaints).
Advising Lone Star Funds on acquisition of real estate finance loans portfolio with a nominal volume
of EUR 2.2 billion to from Hypothekenbank Frankfurt AG, including seven loan assets with properties
located in the Czech Republic.
Advising the consortium od developers on the landmark sale of the real estate at the cargo station in
Prague quarter Žižkov, a highly exposed multi-functional area including approx. 120.000 sqm in a proximity of the Prague city center, to a leading local
developer.

Advising Xura Inc. (previously known as Comverse,
Inc.), a global leader in digital services, in connection with the acquisition of Acision, a privately-held
leader in secure mobile messaging and engagement services.

DLA Piper Prague LLP
Perlová 371/5
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 222 817 111
e-mail: miroslav.dubovsky@dlapiper.com
www.dlapiper.com

The Leading Law Firms | 2017 | 307

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
DUNOVSKÁ & 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 Corporate 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 legal services
for transactions involving all types of financing as well
as non-performing loan and risk credit analysis, work
outs, credit and corporate restructuring and insolvency law related issues.
Experience with resolving problematic and complicated cases and the ability to grasp the core of the problem enables us to achieve the most effective solution.
We emphasize our dynamic relation and close communication with the client as well as a personal and
active outcome oriented approach.
DUNOVSKÁ & PARTNERS LLC has been evaluated every year since 2012 by The Legal 500 as one of leading
recommended firms in the Czech Republic in respect
of the areas of Banking, Finance and Capital Markets.
The Firm is described as a “Banking & Finance boutique”, though its expertise covers many areas and
disciplines.

Barbora Simon Dunovská is listed amongst the leading Czech female lawyers in the latest survey compiled
by the magazine Legal Advisor (Právní rádce).

AREAS OF PRACTICE
Banking & Finance
Insolvency & Financial Restructuring
Mergers & Acquisitions and Corporate law
Litigation

OUR CLIENTS
On a long-term basis, we represent important clients
from the banking and financial sectors as well as leading investment groups, e.g.:
Československá obchodní banka, a.s.
HSBC Bank plc
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB Factoring, a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Komerční banka a.s.
Česká exportní banka, a.s.
PENTA INVESTMENTS LIMITED, organizační složka
Odyssey 44, a.s.
BELET HOLDINGS LIMITED
BONATRANS GROUP a.s.
CS STEEL a.s.
TICKETPRO LIMITED
AutoCont CZ a.s.
URANIUM INDUSTRY, a.s.
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Arconic Czech s.r.o. (previously Alcoa Czech s.r.o.)
VK LOŽISKA s.r.o.
Jáchymov Property Management, a.s.
NEWTELELINE spol. s.r.o.
Moravia Systems a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o.
JIHLAVAN, a.s.
Czech Aerospace Industries, s.r.o.
Galerie Butovice s.r.o.
AB Group CZ a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
X Energie, s.r.o.
MULTIMEDIA SYSTEMS s.r.o.
Mercuria Energy Trading S.A.

OUR PRACTICE
Within the banking sector, we represent on a longterm basis the most reputable banking institutions on
the Czech market. We act as external legal advisors to
ČSOB since 1994 and we have succeeded repeatedly
in tenders for this position. We assist the bank in many
cases for various departments, especially credit division and legal department.
We cooperate on a long-term basis with HSBC Bank
Plc – Prague branch, especially in the area of financing and creation of new finance products and we are
included in the list of Czech law firms designated for
provision of legal services within the global HSBC
network.
In 2014 we were selected and approved as a supplier
of legal services for Česká spořitelna, a.s. where we cooperate continuously on a number of cases with the
restructuring and corporate work-out departments.
Since 2010 we act as external legal advisors for Sberbank CZ, a.s. in the areas of non-performing loans, restructuring and insolvencies and we have succeeded
repeatedly in tenders held by the bank for the position
of legal advisor in 2015 and 2016.
Our law firm drafted original boilerplate documentation for the most important factoring companies
in the Czech Republic and we have continued to develop and enhance documentation to take account
of changes in the law whilst resolving ongoing operational issues. During the past year, we advised on legal

aspects of new factoring financing exceeding several
billions CZK. Given our wide experience and high success rate in solving work-out cases, we continue to receive mandates in complex and difficult restructuring
and finance cases for corporate clients. In the past five
years, we have provided legal advice on restructurings
exceeding CZK 30 billion in aggregate.
We are successful in expanding our practice and clientele in the area of M&A where we assist not only in
due diligence procedures of target companies and in
negotiating and drafting the purchase agreements,
but also in arranging documentation for financing
the M&A transactions and repayment thereof. In 2016
we have carried out successfully a number of mergers
and acquisitions in the total amount of approx. CZK 9
billion, for example acquisition of the company Sportisimo s.r.o. Additionally, we have experience with
complex corporate restructuring including difficult
procedures of corporate transformation, for example
the intragroup merger of the company AutoCont a.s.
We also provide corporate advisory to our clients as a
standard service.
Our experience in complex insolvency proceedings
is as representative of creditors. In order to deepen
expertise in our insolvency practice we also operate
an insolvency administrator through the company AB
Insolvence v.o.s., which holds (as one of only few on
the market) a license to act as a special insolvency administrator for large debtors.
Representation of clients in court and arbitration proceedings forms an inseparable part of our specialization. Amongst our many recent successes in this area,
we can highlight the successful defence of a leading
local bank against negative consequences of the collapse of Icelandic banks during the recent financial
crisis.

CURRENT REFERENCES
Banking and Financing
Legal advisory to a Cypriot holding company in the
matter of drafting, execution and implementation
of loan and security documentation for financing
of a real estate portfolio acquisition in the amount
exceeding CZK 1 billion.
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Legal advisory and representation of a leading
Czech banking organizing and arranging the whole
procedure of a sale of secured receivables portfolio.
Legal advice to Česká spořitelna with regard to
analysis of loan and security documentation of a
company engaged in construction of water supply
and whole sale of metallurgical material, together
with options for further steps towards securing the
repayment of the loan including analysis of an option for factoring financing of the debtor.
Legal advice to HSBC on providing and off-balance
financing in the amount of hundreds millions CZK
to the leading Czech retailer of sports equipment.
The advice encompassed drafting of credit and collateral documentation for different types of security
including a floating charge.
Legal advisory to ČSOB Factoring in negotiation
and preparation of factoring documentation for
factoring financing for one of Europe’s biggest producers of rail vehicles’ wheels.
Legal advice to BELET HOLDINGS on mezzanine
loan financing for acquisition of shares in the
amount of hundreds millions CZK in companies
operating private health centres focusing on infertility treatment and providing in-vitro fertilization
assistance.
Legal advisory services for HSBC regarding the
preparation and negotiation of factoring documentation for non-recourse factoring of the bank´s
client - the world's leading company producing
sportswear, footwear and equipment for sports,
including the preparation of a tripartite agreement
between HSBC, client and credit insurance company Atradius.
Legal assistance to ČSOB Factoring regarding
preparation of a specific type of factoring documentation to be concluded with a company that
offers payment solutions for passenger and freight
carriers and also operates a chain of express filling
stations for cars.

Insolvency and Financial Restructuring
Legal assistance to Česká spořitelna consisting of
analysis of duties of the bank in connection with
the bank´s performance under guarantees issued
for proper execution of delivery (complete renewal)
of a power station which is currently under insolvency proceedings.

Legal advisory to Sberbank CZ and Komerční banka
in case of non-performing loans to companies specialized in project development, construction and
maintenance of metallic and optical cable routes.
Revision of loan and security documentation,
negotiating and drafting a Standstill Agreement
amongst the banks and the borrowers in amount
of over CZK 150 mil.
Representation and legal advice to a club of banks
including Česká spořitelna and Česká exportní banka with restructuring a syndicated credit facility in
the total amount of over CZK 700 million drawn
by a company. Representation in insolvency proceedings against the Job Air Technic a.s., company
leading to declaration of insolvency and approval
of reorganisation of the debtor. The exposures of
the banks were subsequently assigned to a strategic investor.
Representation of Sberbank CZ in work out of the
bank´s large exposure to two real estate development companies building a luxury residential
complex. Filing application for insolvency and successful registration of all the bank’s claims and security. Representation of the bank in the Creditor’s
Committee and cooperation with the receiver in
the process of finalising construction of the project,
and sale of the flats.
Continuous legal assistance to ČSOB and Sberbank
CZ regarding the restructuring of loan exposure in
default to a supplier of porcelain and composite
insulators. Redrafting and execution of existing
loan and security documentation, preparation execution of a Standstill Agreement and subsequent
amendment and extension, advice on possible exit
strategies. The exposures of the banks were successfully fully repaid.
Legal assistance to Česká spořitelna with restructuring loan exposure in the amount of hundreds
millions CZK towards a company specialising in
landscape, subterranean and mining constructions, representation in insolvency proceedings.
Legal assistance and representation of Sberbank
CZ in insolvency proceedings towards companies
belonging to the largest forestry and wood industry
group in the Czech Republic – LESS a.s. and LESS &
FOREST s.r.o. Registration of claims, representation
in proceedings and negotiation with major creditors on reorganization and the manner in which the
insolvency will be resolved.
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Legal advice to Česká spořitelna with regard to restructuring and recovery of claims in the amount
of over CZK 100 million from a loan agreement to
a construction company; representing the bank in
insolvency proceedings including the creditors´
committee.

Mergers & Acquisitions, Corporate Law
Legal representation and advisory in the process
of restructuring a company TICKETPRO LIMITED
and its subsidiaries in the Czech Republic, subsequent sale of the restructured holding structure to
Ticketmaster. Restructuralization documentation,
SPA, settlement, closing, relationships among
shareholders.
Complex legal assistance with preparation and implementation of a cross-border merger of a Czech
joint-stock company (investment company with
variable capital - SICAV) and a Dutch limited liability company in the value of over hundreds millions
USD.
Complex legal assistance to Odyssey 44 in respect
of their acquisition of Sportisimo. Due diligence,
preparation of transaction documentation including SPA, settlement and new corporate governance
of the company.
Complex legal assistance to Uranium Industry - a
company conducting geological exploration, mining and processing of uranium ore in acquisition of
100% stake in value of tens millions USD in Canadian company Denison Mines Corp., due diligence,
preparation of transaction documentation including new shareholders agreement, settlement.
Legal advisory to Odyssey 44 in a real estate investment project in the value of over CZK 1 billion, structure of the transaction, due diligence, drafting and
negotiating of transaction documentation including loan, security documentation and shareholders
agreement, assistance at closing, representation of
the client in negotiations with public authorities,
preparing of partial refinancing.
Complex legal advisory in the matter of intragroup
merger of a subsidiary and a sister company of AutoCont CZ, in the value of more that CZK 1 billion.
AutoCont CZ became the universal legal successor
of the aforesaid companies which terminated upon
merger.
External legal counsel to TNT EXPRESS WORLDWIDE continuously since 2009, in different legal

matters, mainly corporate issues, business contracts, implementation of changes brought by new
laws into boiler plate documentation, advice in labour law and lease of main premises.
Exclusive external legal counsel to Jihlavan, company engaged in manufacturing of hydraulic equipment, components and systems for aerospace,
in all legal matters. Advice in all corporate issues
including a reduction of registered capital, all business contracts, settlement contracts, financial arrangements with banks, and labour law.
Legal support to ČSOB in acquisition finance projects for clients of ČSOB, legal due-diligence of the
target company, preparation of legal opinion concerning the agreement on transfer of shares and
other selected documents, including preparation of
existence and capacity opinions in respect of concluding loan and security documentation. In last 18
months, we have advised the bank 16 cases in total
value of hundreds millions CZK.
Complex legal assistance to AutoCont CZ in acquisition of company AG COM worth more than CZK
1 billion, supplier of low-voltage technology, by
means of spin-off by absorption; preparation of
transaction documentation, review of shareholders structure and preparation of option schemes
in connection with the project of transformation,
assistance at closing.

Litigation & Arbitration
Successful procedural defence of ČSOB against potential demands of its clients in connection with the
so-called Icelandic bonds (bonds issued by Icelandic banks that later filed for bankruptcy).
Representation of two leading banks in their defence against legal action brought to the court by
an important glass and jewellery producer based
on a claim for unjust enrichment received by the
banks in the form of default interest.
Following our 100 % success rate in all privatization lawsuits where we represented ČSOB against
the Czech Republic, we have been appointed legal
counsel by the Bank in a new lawsuit brought by
the Czech Republic against ČSOB based on a claim
for unjust enrichment connected to proceeds received from state guarantees issued for obligations
of a state-owned machinery producer during the
era of privatization.
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Legal advisory to ČSOB Factoring in connection
with debt collection arising from factoring cooperation in the amount of millions CZK for company that
ranks among the largest processors and suppliers
of dry fruits in the Czech Republic.

Managing Partner
JUDr. Barbora Simon Dunovská

Partner
Mgr. David Urbanec

Partner
Mgr. Ing. Jan Vavřina

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Palác Archa
Na Poříčí 1046/24
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 221 774 000
e-mail: office@dunovska.cz
www.dunovska.cz
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ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
WHO WE ARE

We are the associated firm in Czech Republic of ELIAS
NEOCLEOUS & CO, Cyprus’s largest law firm. Building on a heritage of more than fifty years at the forefront of the legal profession in Cyprus, ELIAS NEOCLEOUS & CO LLC is entrusted by the largest and most
respected international companies, institutions and
law firms with their most important business.
Our firm in Prague entered to the market in the late
1990s under the name ANDREAS NEOCLEOUS & CO
and recently changed its name to ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář to match the
name of the Cyprus firm. Together with our colleagues
in Cyprus we aim to serve our clients via an ambitious
and dynamic partnership that strives to achieve everhigher standards of excellence through innovation
and new ways of doing business, while preserving the
core values on which our legacy is founded.
ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář has
all the necessary know-how, resources, experience,
capability, innovation and drive to provide clients with
world-class legal advice. We pride ourselves on giving
business-oriented, practical advice to help our clients
meet their objectives. We listen to our clients to ensure that we fully understand what they are trying to
achieve, and we help them to achieve their goals by
providing them with tailored, practical business-oriented advice and assistance. Our people are known as
deal-doers: we have a well-earned reputation for finding innovative, constructive solutions to issues that

arise. Attention to client service is what sets us apart
from other law firms. For us the client comes first: we
provide the best advice, when it is needed, without
delay. We recognise that time is money to our clients:
we are responsive and meet deadlines. We get things
right first time, and are constantly examining new
methods of delivering our services more effectively.
Our people are specialists, and experts in their field.
Specialisation enables our people to keep at the forefront of developments in their respective fields and
to develop a depth of expertise that is not possible for
a general practitioner, given the complexity of modern
business. We do not have to learn on the client’s time
and at the client’s expense. We are business-focussed
and we embrace digital technology. We deploy cross-practice teams of specialists in each field to ensure
that all aspects of an assignment are comprehensively covered.
Together with our network firms we benefit from a state-of-the-art IT and knowledge management infrastructure. This keeps our costs low and ensures that
our clients receive the best advice, based on the most
up-to-date information.
Our strength is our lawyers’ combined international
experience and in–depth knowledge of the Czech legal and regulatory environment. The integration of
the Prague office into the ELIAS NEOCLEOUS & CO
LLC network of offices ensures a comprehensive sharing of knowledge, processes, skills and IT systems.
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ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář
provides advice in the Czech Republic in the areas of
corporate and commercial law, intellectual property,
real estate, civil and family law, litigation and arbitration and other overseas offices and associates also in
the area of international tax planning and other legal
matters.
The Prague office of ELIAS NEOCLEOUS & CO LLC is
led by JUDr. Olga Slehoferova, a native of Prague and
graduate of the law faculty of Charles University. Olga
is a member of both the Czech and the Cyprus Bar Associations and has extensive experience of working as
a lawyer at a senior level in both countries. Olga has
particular expertise and experience in corporate and
commercial law and on the legal aspects of international trade and investment. She speaks Czech, English and Greek. She is supported by an experienced
and highly-qualified team of lawyers.

ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
Charlese de Gaulla 3
160 00 Prague 6
Česká republika
Tel.:
+420 222 231 025
e-mail: olga.slehoferova@neo.law
www.neo.law
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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 supplements this common background by
focusing on specific specialisation. At the present
time, there work approximately 20 lawyers at our
law firm.
We are lawyers but we understand what is required
in practical business life. We know that legal 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 properly we cooperate also with tax advisor within the
office, furthermore we can offer our clients services
of a cooperating notary, licensed expert for the valuation of immovable property and enterprises and
judicial executors. Recently we have in our team an
internal advisor for tax and accounting.

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 tailored, commercially
minded advice.
The lawyers in our office make an experienced, efficient and balanced team whose abilities are measured not only by its results, but also by the fact that
the law firm ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS has been
placed among the recommended law firms in the
2015 annual Leading Law Firm of the Year corporate
ranking list which is a prestigious competition organized each year in cooperation with the Czech Bar
Association and under the patronage of the Ministry
of Justice of the Czech Republic, Notarial Chamber
of the Czech Republic, Chamber of Executors of the
Czech Republic and Association of In-House Lawyers
of the Czech Republic in the category “Telecommunications and media”.
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
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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 authority
(organization of public tenders)
Public tender on the part of the bidder (preparation
of perfect tender)
Merger control
Anti-competitive practices, licence and franchise
agreements
State aid
Representation before the Office for the Protection
of Competition

LITIGATION
Representation in litigation and arbitration
Representation in administrative court proceedings, 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 bankruptcy
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 Erhartová worked as a lawyer for the international taxation
department in the Ministry of Finance of the Czech Republic where she was involved in negotiating 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,
MAISNER & 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 several 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.
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He used to be a member of Commission for the Civil
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 Agricultural Chamber of the
Czech Republic and a member of the Committee of
the President of the Office for Protection of Competition for the area of public 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
Republic. Jindřich Vítek also gives lectures especially
for bodies of municipal and state administration.

Mgr. Ondřej Dlouhý
In 2006 he graduated from the Law Faculty of Charles
University. He has been active in the legal profession
since the studies. Ondřej Dlouhý is a partner of the law
firm ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS and a leading
lawyer mainly responsible 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
technologies, real estate law and development, contract law, family law and support of start-ups.

Jindřich Vítek graduated from West Bohemian University in Plzeň (1998). Since his graduation, he is a lecturer at Commercial Law Department of this university. In
2008 he defended a rigorous work in the field of Commercial Law and in 2012 he defended a dissertation
work in a doctor´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 obchodního 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 Wirtschaftsrecht
unter dem Einfluss des europäischen Fechte, LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster and Sbírka příkladů z
obchodního práva, C.H. Beck. He mainly publishes in
Právník journal and from 2000 to 2002 he led a regular
supplement „Legislativa do kapsy“ of the economic
weekly Profit.

Advokátní kancelář
ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
Šafaříkova 201/17
120 00 Prague 2
Tel.:
+420 224 409 920
e-mail: vitek@akev.cz
www.akev.cz
Branch office:
ČSA 152/11
289 24 Milovice
www.ak-dlouhy.cz
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Felix a spol.					
advokátní kancelář, s.r.o.
Felix a spol. provides legal services at the highest level
of expertise. It has at its disposal a strong team of specialists in various branches of law, thanks to which it
can provide comprhensive law services for Czech as
well as international clients. When providing our services, we put emphasis on a holistic approach to the
given problem, taking into account economic and tax
issues. In its 25+ years of existence, Felix a spol. has
gained an excellent reputation thanks to its success
in litigations and its involvement in a number of important business transactions. In addition to other
specializations, Felix a spol. is one of the few law firms
with an excellent record in criminal and administrative law.

CIVIL LAW, INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
PERSONAL DATA PROTECTION
Offers a wide range of services in the area of civil
law. Felix a spol. specializes in intellectual property
protection, protection of personality, personal data
protection as well as real estate law, ownership and
lien rights, servitude, lease and sublease, rights and
obligations following 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

The office provides a full range of legal services in
the area of commercial law as well as ongoing legal
support and corporate management. Drafts contracts
and provides legal support in negotiating, preparing
and reviewing contracts. Assesses legal risks, carries
out legal analysis and legal due diligence. It drafts legal opinion and positions, represents clients vis a vis
their business partners and before public and other
organizations. Collects debt and make claims resulting from business transactions. At present, Felix a
spol. delivers ongoing legal support to about 50 permanent clients many of whom are branches of foreign
or multinational companies.
Domestic and transnational commercial disputes are
regular course of work. Prior to any proceedings, carries out a detailed case analysis and risk assessment;
drafts petitions, appeals and other motions; stands
before courts and other bodies in the Czech Republic
and abroad. Whenever possible, Felix a spol. offers alternative methods of dispute resolution, namely conciliation and mediation.

CONSTRUCTION AND REAL-ESTATE
The legal services encompass the full range of real-estate and construction business, development projects
as well as one-time transactions such as purchase or
sale of commercial and residential real-estate. Law
firm provides legal services in connection with pub-
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lic tenders for construction projects and with project
financing.
The clients include real-estate developers, management and construction companies as well as private
entities. Felix a spol. provides ongoing and comprehensive 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 knowledgeable
about the specific features of the Czech real-estate
market, such as privatization and restitution or settlement of environmental damage. In that light,
they are able to draft underlying documentation for
new constructions and well as refurbishments or
redevelopments.

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 employees to
labor-law litigation. Offers legal assistance with labor
safety and protection of health issues, with employment contracts and employment termination. In ad-

dition, covers health and social insurance matters,
posting of workers abroad and employment of foreigners in the Czech Republic.

PUBLIC PROCUREMENT
Felix a spol. offers legal support in drafting and preparing bids for public tenders as well as for private
competitions. Assists contracting authorities in defining and drafting the terms of their tenders. Hitherto, it has provided legal services in connection with
public procurement namely to construction companies, audience survey agencies, transportation,
energy and IT companies.

BANKING AND FINANCE
With due professional care and thorough knowledge of the structure and functioning of the banking sector and its internal processes, drafts model
contracts and terms and conditions for banks as
well as for individual clients in connection with specific banking transactions. Office has abundant experience in project financing, syndicated loans and
other financial operations as well as in the area of
securities.
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TEAMWORK AND COLLABORATION
A detailed understanding of the complex landscape of
Czech law allows our team to effectively cope with a
wide range of legal matters. Members of our law firm
are constantly deepening their knowledge in specific
areas of expertise and many of them are published
authors and lecturers. We collaborate with certified
and reputable notaries, auditors, experts, bailiffs, tax
specialists, and translators. When confronted with a
complex case, we assemble a team and make sure
that every outcome undergoes several levels of inspection. The concrete results of our efforts are success and the satisfaction of our clients.

TOUGH BUT FAIR PLAY
We fight for our clients intensely and pragmatically
but we always follow the rules. Absolute discreetness,
protection of personal data, and a personal approach
are a given. We consider speed, exactitude, and flexibility to be of utmost importance. Quality in legal
services doesn´t just produce a closed case, it opens
possibilities for the client´s own development and
creativity. In short, quality legal support means more
time to do what you care for.

FOR THE GREATER GOOD
We are proud partners of a number of organizations
and projects which are active in the field of education,
culture, and social services. We´re focused on the
long-term support of carefully chosen non-commercial and non-profit organizations. We have provided
long-term support for the betterment of the lives of
disenfranchised people and groups through financial
gifts and pro-bono legal services. Social responsibility
is an integral part of our firm´s culture.

EFFECTIVE INTERNATIONAL COLLABORATION
Felix a spol. has collaborated closely with law professionals through international networks of independent law firms. Thanks to personal contacts and
active membership in the professional networks, such
as Nomos Lawyers International (NLI), Legalink, and
INBLF, we are able to provide both Czech and international clients with prompt and high-quality services
at competitive conditions. International contacts,
knowledge of languages, and an understanding of the
local legal landscape are our strong points.

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
www.akf.cz
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Advokátní kancelář
Gřivna & Šmerda, s.r.o.
Law firm Gřivna & Šmerda is a successor to natural
person doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., attorney at
law. The law firm provides services in all major areas
of law – criminal law, constitutional law, civil law and
business law alike. Yet, the main focus of the office
is criminal law, defending both natural persons and
legal entities and advocating the injured party in the
criminal proceedings. Our specialization lies in education and training for our clients on the highest professional level and in creation of compliance programs
for legal entities in order to minimize the criminal law
associated risks related to the actions of their employees and statutory authorities.
The principles of the law firm are set in a way that
allows us to be a partner for our clients, rather than
just a mere provider of legal services. We believe that
only such relationship that stands on professionality,
trust and respect can be truly valuable for our clients.
We also believe that our expertise, our activities in
universities, a large sum of published scientific texts
and our experience in the field guarantee the quality
of the legal services we provide. We do not judge our
clients, we defend them and guarantee their right to
a fair trial.
The key members of the law firm are also engaged in
academic activities on Faculty of Law, Charles University in Prague and University of Economics in Prague.
The office thus represents the merge of practical and
theoretical approach to criminal law on a level that is
unique in the Czech Republic. The attorneys of Law

firm Gřivna & Šmerda are also authors or co-authors
of a large sum of scientific literature and papers.

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
Revoluční 1044/23
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 226 633 341
e-mail: info@akgs.cz,
www.akgs.cz
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Havel, Holásek & Partners s.r.o.,
attorneys-at-law
Havel, Holásek & Partners, with offices in Prague,
Brno, Ostrava, and Bratislava, has a team of more
than 180 lawyers, 100 associates and more than 500
employees, including 130 employees of the affiliated
collection agency Cash Collectors, and is the largest
independent Czech-Slovak law firm in central Europe.
We provide comprehensive, top quality legal services
in all areas of legal practice and to clients engaged in
diverse areas of business in the Czech Republic and
Slovakia.

OUR CLIENTS
Our clients include large international companies,
leading Czech and Slovak firms, including strategic
state-owned companies and public sector authorities, as well as medium-size businesses, individual
entrepreneurs, and investors. We advise approximately 70 of the Fortune 500 companies, and almost 50 of
the Czech Top 100 companies. Havel, Holásek & Partners currently provides its services to more than 1,000
clients.

INTERNATIONAL APPROACH
We have the most comprehensive international support available to both Czech and Slovak law firms. We
provide legal advice in 12 world languages in more
than 60 countries around the globe. Up to 70 % of the
transactions we deal with involve an international aspect. We closely cooperate with leading international
law firms in Europe, Asia, North America, Africa, and

Australia. Thus, our clients have access to international and local know-how and expertise through more
than 30,000 lawyers in nearly 160 countries.

SUPERIOR LANGUAGE SKILLS
We provide legal services in Czech, Slovak, English,
German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish, Hungarian, and Ukrainian.

AWARDS
We are the most successful and the most comprehensive law firm in the Czech Republic and Slovakia,
according to the total number of nominations and
awards received in all years of the Law Firm of the Year
award for Best Client Service (2015–2016), and is the
holder of the Czech Law Firm of the Year award (2015).
Havel, Holásek & Partners was also repeatedly named
the best law firm in the Czech Republic by the international rating agency Who’s Who Legal Awards for the
sixth time in the past seven years. Havel, Holásek &
Partners has also achieved global recognition from clients. Thanks to the prestigious Client Choice Awards,
conferred by the International Law Office, is the best
rated law firm in the Czech Republic by clients.
In the field of mergers and acquisitions Havel, Holásek
& Partners is the best law firm in the Czech Republic
and Slovakia thanks to global Corporate INTL award
(2016). Since 2009, Havel, Holásek & Partners has been
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the number one law firm by the number of deals according to Mergermarket and EMIS DealWatch. In Slovakia, Havel, Holásek & Partners was named the Law
Firm of the Year for mergers and acquisitions (2015),
and recently received the prestigious global M&A Today Awards (2013–2017) for the fifth time in a row.

OUR VISION
Our vision is to be the leading Czech-Slovak law firm,
consistently providing services reflecting the highest
international standards in the legal profession. In
line with this vision, we always aim to strengthen the
excellent relationships we have with our clients and
business partners so that they may maximise the effect of our legal services on their business plans or
other objectives. We strive to create a genuine, mutually beneficial business partnership with our clients.

OUR APPROACH

the brand Tabák Valmont, a network of more than 100
exclusive retail stores of press, tobacco products and
brand
Sekyra Group: legal advice on the formation of a joint
venture between Sekyra Group and a group of foreign
investors for the development projects Rohan and
Smíchov in Prague
AB Facility / Penta Investments: legal advice on the
sale of a major company engaged in technical management of facilities and selected technologies – AB
Facility, belonging to the portfolio of the investment
group Penta Investments
Plzeň: legal advice to the statutory City of Plzeň on the
purchase of a 98.3% shareholding in Vodárna Plzeň
from Veolia Česká republika; Vodárna Plzeň belongs
to the ten largest water supply and sewerage system
operators in the Czech Republic

We are a business-oriented law firm with a pro-active
approach. With a team of highly qualified lawyers, our
top priorities include client care and time flexibility.
We take an individual and personal approach to each
client and in finding a proper solution for their needs.
We strive to provide services with high added value,
to create excellent and lasting business relations with
clients, and to provide services in a manner exceeding
our clients‘ expectations. Our lawyers are sought by
clients for their comprehensive legal advice, strategic
thinking, and their desire to suceed, as well as for their
ability to complete our clients’ transactions successfully and effectively assert their business interests.

MAJOR REPRESENTATIVE TRANSACTIONS
IKEA Centres / Pradera: local advice to IKEA Centres on
the sale of selected shopping parks in Europe to the
real estate fund Pradera European Retail Parks SCSp
Železiarne Podbrezová / Žďas: legal advice to the Slovak company Železiarne Podbrezová on the sale of
100% of shareholding in the machinery and metallurgy firm Žďas and its subsidiaries TS Plzeň and ZDAS
SGS GmbH to the Chinese company CEFC
PressMedia / Grafobal Group: legal advice to PressMedia on the purchase of a 70% shareholding in Valmont, which operates in the Czech Republic, under

Havel, Holásek & Partners s.r.o.,
attorneys-at-law
Florentinum, Reception A
Na Florenci 2116/15
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 255 000 111
e-mail: office@havelholasek.cz
www.havelholasek.cz
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HOLEC, ZUSKA & Partneři				
The law offices of HOLEC, ZUSKA & PARTNERS opened
its doors in 1990. It is one of the Prague’s renowned
law firms focusing on providing complex legal advice and consulting services for business and public
sector chiefly in the following practice areas: commercial & contract law, M&A, real estate, litigation,
intellectual property, information technology, public
procurement, competition and labour law. Our client base consists of large multinational corporations
and their local subsidiaries, as well as of large local
corporations, plus a significant number of state and
public administration bodies (Ministries, regional authorities) and universities. Our office also represents a
large number of Czech universities and their research
& development organizations.
The firm is an active member of the international network of independent law firms ‘AllyLaw’ which focuses on all aspects of commercial law, and which has
more than 61 members in 41 countries. Besides that,
the firm maintains close working relationship with
several of the large international auditing and tax advisory houses, which enable it to provide a complex
advice on all aspects of mergers & acquisitions, restructuring, investment incentives, project consulting
and management, including public tenders, project in
the research, development and innovations sectors
and elaboration of analyses, PPP projects, methodologies and legislative work. JUDr. Pavel Holec has been
a member of the Czech Bar Association (CBA) since
1990. He is a member of the CBA Oversight Committee. Besides being duly registered as advocates, both

partners act as arbitrators with the Arbitration Court
attached to the Economic Chamber of the Czech
Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic. Managers of individual practice groups are Iva
Valová, Michaela Hájková, Oldřich Trojan, Karel Masopust and Matej Kliman.

PUBLIC PROCUREMENT
Legal services in the “public procurement” sector
have become one of the major practice areas of the
firm in the last decade. We provide services both to
the business sector and to the public administration
bodies, assisting applicants in ensuring compliance
with tender conditions, submission of tenders and
contractual matters, as well as administering public
procurement procedures on behalf of notable public
institutions. We have a niche specialisation in tenders
financed from the EU structural funds (OPRDI, OPEC,
OPEIC, OPHR,) and other forms of aid.

INTELLECTUAL PROPERTY LAW
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provides comprehensive legal services in the intellectual property sector
including management of industrial rights portfolios,
software and its legal protection, licensing, domain
names, know-how and protection of commercial secret, pharmaceuticals. The firm has extensive experience in providing advisory services in management
of intellectual property in the research, development
and innovations sector. It has actively elaborated
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methodologies aiming to protect intellectual property
and licensing management. The firm provides comprehensive services in relation to drafting and implementation of agreements as well as in litigation area.
HOLEC, ZUSKA & Partners provide services in the area
of unfair competition, protection of personal data
or marketing, advertising, legal regulation related to
protection of consumer rights. The firm has received
numerous acknowledgment for its services in the IP
sector including winning the Czech IP Law firm of the
year in 2012.

COMMERCIAL & CONTRACT LAW
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS offer comprehensive
services and legal advice related to the structuring,
drafting, negotiating and subsequent implementation
and termination of the entire range of commercial
agreements covering all manner of business activities on the territory of the Czech Republic. In co-operation with providers of tax & audit services we also
continuously provide an expert consultancy on taxation or other specialized financial & transactional issues. Typical services provided in this sector include
formation and registration of corporations incl. and
establishment of SPVs, as well as their dissolution by
liquidation or termination of activity of organisational
units (branches) of foreign companies; mergers and
acquisitions of companies through assets or shares
(including pre-requisite legal due diligence reviews
and subsequent proceedings before national competition authority if required), spin-offs, representation of companies before the state administration
bodies, corporate services include routine “corporate
housekeeping”.

MERGERS & ACQUISITIONS
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide complex legal
services in matters concerning transformation and
restructuring of companies, in particular in the form
of mergers, takeover of assets by the main partner or
shareholder, divestitures, squeeze-outs, spin-offs etc.
These services are offered to the clients on a “made
to measure” basis. HOLEC, ZUSKA & PARTNERS represent clients throughout the entire process and its
services include preparation of all necessary legal
documentation, co-ordination of outputs with auditors, tax advisors, experts and other external consultants of the client, preparation of the documents

necessary for adoption of resolutions by the relevant
company bodies, provision of all necessary notifications and publishing of information and registration
of the particular takeover in the Commercial Registry.
In cases where clients request other services that are
commonly connected with the transformation of a
company (e.g. audit, accounting, financial or tax consultancy, valuation of enterprise etc.), we can provide
these so-called multi-disciplinary services in a close
co-operation with one of the " Big Four" international consultancy companies with which we maintain
working relationship.

REAL ESTATE & CONSTRUCTION
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS have extensive experience in the field of real estate transactions; advice
provided in this sector covers all possible aspects of
these projects and transaction, including establishment and operation or specialized corporate vehicles (SPV) for the purposes of acquisition, structuring
and financing of the project, conclusion of purchase
agreement, contracts for the financing, management
and construction, assistance provided in connection
with territorial planning, building permit, rentals and
marketing. Pavel Holec has more than 20 years of
experience in private and institutional development
projects of all kinds, including residential projects,
manufacturing facilities, retail and office space, as
well as large commercial development.

LITIGATION / ARBITRATION
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide legal advice and
represent both domestic and foreign companies in
court proceedings mostly in commercial, civil and
labour law litigation, as well as in proceedings before arbitration courts. The firm represents clients in
administrative proceedings before administrative authorities and in judicial reviews of decisions of administrative authorities by ordinary courts. The firm has
achieved significant success in several cassation complains in tax matters before the Supreme Administrative Court in the matters reviewing unlawful decisions
passed against its clients. Karel Zuska has a unique
insight into the workings of the Czech judicial system
as he acted for several years prior to joining the firm as
presiding district court judge in Prague 5 in commercial as well as penal matters. Both partners are registered on the List of Arbitrators of the Arbitration Court
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attached to the Czech Chamber of Commerce and the
Agricultural Chamber of the Czech Republic. Partners
and the firm have been regularly recommended for
their expertise in a number of international law firm
listing directories.

LABOUR LAW
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide extensive portfolio of services focused on Labour Law in the Czech Republic. Advice provided by the firm in the labour sector aims to establish preventive measures minimizing
risks that would otherwise arise to clients when they
are made subject to inspections by state administrative bodies responsible for the labour issues, as well
as risks arising from employment relationships such
as elimination of negative consequences of terminations (invalidity of termination etc.) for both regular
staff and management. Besides structuring and drafting of the contracts, workplace policies, terminations,
the firm provides advice in relation to optimization
of labour relationship forms, immigration and work
permits for foreign employees, terminations-related
advice, including mass redundancies, claims, severance packages, outsourcing, labour union relations,
collective bargaining agreements, advice on issues
related to work and health safety, employers’ obligations, work injuries and related claims, professional
injuries and illnesses and obviously all labour law-related litigation.

pact on the Czech market. Our firm focuses on public
tenders or provision of state support or subsidies. Services offered by HOLEC, ZUSKA & PARTNERS include
comprehensive representation of clients not only in
proceedings at the Office for the Protection of Economic Competition /Anti-monopoly Authority.

RETAIL / CONSUMER PROTECTION
HOLEC, ZUSKA & Partners focuses, with respect to
consumer protection laws, on clients who are active
on the Czech market in the field of consumer relations.
The issues concerned are those of so-called customer
contracts, as well as the rights and obligations of the
businesses toward their customers in the ordinary
course of business. Our office closely co-operates with
SOS which is an organization dedicated to protection
of customers.

STATE AID
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide complex legal
advice in the field of state aid to providers of aid that is
funded from various subsidy programmes. In this field
we routinely provide consultancy on issues related to
structuring of projects involving elements of state aid,
consultancy services in connection with determining
compensatory payments, elimination of risks that
may arise in connection with unauthorized state aid
and notifications.

COMPETITION
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS has an extensive experience and offers professional services and legal advice
in the field of competition law and regulations, both
in cases of transactions realised among local Czech
companies or global transactions that would have im-

HOLEC, ZUSKA & Partneři
Palác Anděl
Radlická 1c / 3185
150 00 Prague 5
Tel.:
+420 296 325 235
e-mail: recepce@holec-advokati.cz
www.holec-advokati.cz
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Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
With more than 20 years of existence, JELÍNEK &
Partners s.r.o. is the largest law firm in the Pardubice Region, stemming from many years of legal experience and long-term law practice of JUDr. Pavel
Jelínek, Ph.D. Thanks to his extensive professional as
well as personal knowledge and experience, the firm
was gradually transformed into a limited company.
JELÍNEK & Partners s.r.o. is a strong company with a
stable background in Eastern Bohemia, eager to continuously develop with respect to legal as well as personal aspects.
Currently there are three core partners at JELÍNEK &
Partners s.r.o. who work in perfect harmony in their
respective areas in terms of internal management
as well as externally provided legal services. Furthermore, there are highly specialized Department Leads,
covering the fields of all major areas of legal practice.
The legal team could not provide its services without
the help of other excellent experienced professionals,
such as lawyers, junior attorney, expert counsellors
and professional office staff who ensure a smooth
day-to-day operation of this large law firm. On a regular basis, JELÍNEK & Partners s.r.o. collaborates with
tax and financial consultants, professional private
investigators and other experts who have gradually
became indispensable members of our legal community through long-term, close cooperation. Every team
member as well as the legal team as a whole follows
the strategy of a unified, harmonious approach to
work both within the office and externally in relation
to the clients.

JELÍNEK & Partners s.r.o. provides top-quality legal
consultations and services in Czech, English, German,
French, Russian, Belarussian, and Ukrainian.
Thanks to a broad client base, legal services are provided all over the Czech Republic. The scope of the
provided law services and consultations covers all
general areas, offering not only a complex legal package, but also services related to various legal actions,
statements, legal impact and risk analysis for legal entities as well as individuals in the Czech Republic and
abroad. Thanks to its history and origins, JELÍNEK &
Partners s.r.o. is a traditional Czech law firm providing its services to significant clients in the private and
public spheres.
It goes without saying that the team of JELÍNEK &
Partners s.r.o. observes absolute confidentiality, loyalty, takes extra measures to protect information, and is
ready to provide legal services outside of office hours.
JELÍNEK & Partners s.r.o. particularly specializes in
business law, providing not only general services related to business liability relations, litigation and standard corporate needs, but also covering the realms of
corporation conversions, concern law and establishing offshore corporations. The firm provides complex
services concerning public procurement administration including legal support for placing over-limit public procurement orders. It also offers support for its
clients who expand to the Russian market as well as
for Russian businesses which enter the Czech market.
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Due to the extraordinary span of provided legal services, JELÍNEK & Partners s.r.o. satisfies requirements
of large corporate and institutional clients.
JELÍNEK & Partners s.r.o. is also a significant player in
the field of criminal law. Thanks to all those years of
experience defending clients in cases of property and
economic offenses, the firm has an extensive, nationwide clientele. For a long time now, JELÍNEK & Partners s.r.o. has been representing a number of clients
appearing in cases handled by special authorities involved in criminal proceedings, which usually require
specific and a very thorough approach to defense.

of The International Union (Commonwealth) of Advocates in Moscow.
JELÍNEK & Partners s.r.o. is a stable and strong player
in the field of law and is committed to keep on continuously stabilizing and increasing its strength and
influence.

JELÍNEK & Partners s.r.o. provides legal services in
miscellaneous areas of law, i.e. health law, employment law, civil law, administrative and contravention
law, family law, or constitutional law. The firm is also
active in terms of publishing and offering professional
lectures for the clients.
JELÍNEK & Partners s.r.o. is a strong company that
provides high-quality legal services to important individual and public clients both in the Czech Republic
and abroad. The law firm participates in yet another
line of activities which are related to legal consultations to Czech companies expanding into the markets
of the CIS countries (the Russian Federation, Belarus,
Kazakhstan etc.) as well as foreign businesses that intend to expand into the Czech Republic.
The firm fosters close relationships with a whole range
of large foreign law firms which serve as sources of international experience and contacts through which it
is possible to participate in international transactions
all over the world and support international growth of
the clients. Not only does the team prepares business
strategies, but it also sets mechanisms for successful
implementations.
Thanks to the excellent and thorough knowledge
of respective CIS country legal systems, the team of
JELÍNEK & Partners s.r.o. has participated in numerous investment projects of both domestic and international businesses, thus gaining invaluable trust
of the clients. In 2013, given that the legal team of
JELÍNEK & Partners s.r.o. consistently demonstrated
the highest expert level of professional legal services
and advice, the firm was accepted as the first and only
law firm in the Czech Republic to become a member

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181
533 33 Pardubice
Velké náměstí čp. 1
500 03 Hradec Králové
Tel.:
+420 466 310 691
e-mail: advokati@advokatijelinek.cz
www.advokatijelinek.cz
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Kinstellar, s.r.o.,				
advokátní kancelář
Kinstellar is a leading international independent 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 nine fully-fledged offices (in Almaty,
Belgrade, Bratislava, Bucharest, Budapest, Istanbul,
Kyiv, Prague and Sofia) 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 partners
took over (via an MBO) the Eastern European division
of a global leader in the legal sector, Linklaters; 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; since
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 Prague at 40 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, Finance & Capital Markets, Real Estate & Construction, which are the

standard fields covered by most large law firms) in a
number of specialist disciplines and sectors such as:
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
Non-performing loan
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 recently
Kinstellar has been named “2016 Law Firm of the Year:
Central Europe” by legal magazine The Lawyer.
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.
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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:
We advised managers CITIGROUP, GOLDMAN
SACHS and JPMORGAN CHASE in connection with
large IPO of Moneta Money Bank, the banking business of GE Capital in the Czech Republic. This was
the largest IPO in the CEE region since 2011.
We advised TA ASSOCIATES in relation to acquisition of minority shareholding in W.A.G. payment
solutions, a.s. (“Eurowag”), including due diligence
and negotiation of all transaction documents Eurowag is the biggest independent issuer of fleet
cards in Central & Eastern Europe and the overall
number two in terms of market share.
NOVARTIS INTERNATIONAL on contractual, corporate and regulatory issues in connection with a
series of major transactions with GlaxoSmithKline
plc (GSK) including the acquisition of certain assets
from GSK, the creation of a world-leading consumer healthcare business through a joint venture that
combines the two companies' consumer divisions,
and the divestiture of the Novartis non-influenza
vaccines business to GSK. The deal involved more
than 70 jurisdictions and was structured as an asset
deal and a sale of a part of business. This is the biggest multibillion-dollar pharmaceuticals deal in the
history that will reshape two of the world’s biggest
pharmaceutical companies.
We advised We advised a Swedish industrial giant
TRELLEBORG on acquisition of a leading supplier
of specialty tires and engineered polymer solutions
and its subsidiary. The subsidiary accounts for approximately two thirds of group sales and has strong
mid-market specialty tires brands with a strong position in agricultural tires. The mother company employs approximately 6,500 people, is headquartered
in the Czech Republic and has 13 production sites of
which 11 are located in Eastern Europe, one in the US
and one in Mexico. This is one of the most significant
M&A transactions among private owners and strategic
investors in CEE this year.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 1096/19
117 19 Prague 1
Tel.:
+420 221 622 111
www.kinstellar.com
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Advokátní kancelář					
Kříž a partneři s.r.o.
The law office was founded already in 1991, so it has
gained vast experience of provision of legal services
since and at present it belongs to leading law offices in
the Czech Republic in a lot of areas, especially in those
mentioned below.

Procurement | Economic Competition | Commercial
Law of Obligations and Company Law | Real Estate
Properties | Insolvency | Family Law | Administrative
Law | Tax Law and Financial Law (incl. Banking Sector)
| Penal Law

We provide legal services both to Czech and foreign
clientele by assisting with elaboration of contractual
documents and other legal acts, representing in ordinary courts, arbitration courts and the Constitutional
Court. According to circumstances of the particular
case, the law office represents the client in communication with competent state authorities and institutions or other entities being of essential importance
for the specific case. Close cooperation is established
with auditing firms, tax advisors or patent attorneys.
We offer comprehensive solutions to our clients: we
utilize our team specialists´ experience of various areas, reflecting thereby all aspects of the client´s task.
Together with individual approach to each client we
ensure the optimal way to solution of the problem.

AREAS OF LEGAL SERVICES PROVIDED BY AKKP
International Transactions | Intellectual Property and
Other Rights to Intangible Assets (incl. right to protection of personality, good reputation, from unfair
competition, personal data protection and GDPR) |
Mergers, Acquisitions and Transformations | Litigations (judicial and arbitration proceedings) | Power
Sector | Labour Law and Collective Bargaining | Public

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o.
Rybná 9
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 224 819 325
e-mail: info@ak-kp.cz
www.ak-kp.cz
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KVB							
advokátní kancelář s.r.o.
KVB advokátní kancelář s.r.o. specialises over the long
term in providing expert legal services in the field of
public law, for both the public and private sectors. In
many cases we also act as the subcontractor of these
services for other law offices. An emphasis on uncompromising quality is our greatest asset. Our team comprises prominent and respected experts known for
their success in defending clients’ rights and for their
extensive publication and lecturing activity. The application of superior theoretical expertise combined
with practical experience is what makes our services
exceptional. We offer clients scheduling flexibility and
geographical availability, as we are based in Pardubice, the approximate geographical centre of the Czech
Republic. We adapt our work to our clients’ needs using the latest communications equipment, in addition
to our expertise and abilities.

SPECIALISATIONS
We consistently and successfully provide comprehensive professional consultancy in the following areas of
law, inter alia:

Administrative proceedings
We have a wealth of experience in administrative proceedings. Our attorneys provide consultancy and legal assistance before the administrative proceedings
are commenced and subsequently represent our clients involved in the proceedings in the individual pro-

cedural acts in all phases of administrative proceedings and potential administrative court proceedings.

Court proceedings
We have extensive experience in defending the interests of clients before courts of all instances, both administrative and civil courts. We have also achieved
considerable success before the Constitutional Court
of the Czech Republic. We provide clients with expert legal advice from the start of the dispute until its
conclusion.

Administrative prosecution
You may also turn to us with confidence in the area
of administrative prosecution. Experts form our team
represent clients during inspections before the commencement of administrative proceedings and in all
phases of misdemeanour proceedings in various legal
areas such as energy law, environmental law, traffic
and building law. Our work may result in complete acquittal or at least the mitigation of sanctions imposed
against the client.

Building law
We regularly guide clients from ideas about building
projects through procurement of the required (zoning) decisions and (building) permits pursuant to the
Building Act. Consultancy regarding the compliance
of the planned structure with the given city or munici-
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pality zoning plan is a matter of course. The complete
zoning agenda constitutes an important part of the
legal services we provide.

Energy law
We fully represent clients not only in proceedings relating to applications for all types of licenses under
the Energy Act, as amended, but also e.g. in proceedings on license cancellation conducted before the
Energy Regulatory Office. We consistently and comprehensively study legal issues related to support for
producers of energy from renewables.

Environmental law
We also represent clients to protect and promote their
interests in business sectors regulated by environmental law. Our team has considerable experience especially in the field of waste management and nature
and landscape protection in the context of building
construction, or assessment of environmental impacts of projects and ventures (EIA, SEA processes).

Local government

the complete subsidy conditions, including of course
the identification of potential risks and ways to avoid
possible problems. We are prepared to represent clients continuously in communication with the subsidy provider and to propose a strategy for the subsequent procedure, or provide expert consultancy. We
also offer legal support in proceedings on imposition
of sanctions for violating budgetary discipline which
have already been commenced, and in connection to
criminal prosecution related to drawing subsidies.

Legislative process
In particular, we offer clients the interpretation and
evaluation of upcoming and new legislation, with
emphasis on the potential and factual impacts of legal regulations on the client. We are also prepared to
draft reference materials for the commenting of proposed legal regulations and bylaws. We are able to
offer our clients these services primarily thanks to the
many years of practical and theoretical experience of
our team members, who have participated and continue to participate in the drafting of legal regulations
in various advisory bodies involved in the legislative
process in the Czech Republic.

Our team also has a wealth of experience in the field of
local government law. We provide clients with expert
assistance primarily in the decision-making practice
of individual municipal or regional authorities. We
represent clients in hearings before local government
authorities, or draft reference materials for submission
in the municipal or regional decision-making process.

Public contracts
Contractors receive expert support when compiling
references for tenders in any type of contract award
procedure. We are also able to offer advice about contract award procedures for “subsidised” contractors,
or can administrate them in full on the contractor’s
behalf. We provide expert advice when preparing objections or potential initiatives for the Office for Protection of Competition.

Subsidies
We can also help if you are planning to apply for a subsidy from either national sources or from European
Union funds. We offer a detailed preliminary review of

KVB advokátní kancelář s.r.o.
Teplého 2786
530 02 Pardubice
Tel.:
+420 226 259 401
e-mail: pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz
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LTA Legal s.r.o.								
LTA is a modern and dynamic advisory firm that provides integrated legal and tax advice, accounting and
auditing services to both domestic and foreign clients.
LTA’s success is based on long-term business relations
with clients, a team of professionals, knowledge of the
market and comprehensive advisory.
LTA’s advisory services have an international reach.
Through LTA’s partner offices and networks, of which
it is a member, LTA arranges for qualified legal and tax
services also abroad or in cross-border transactions.
Working on transactions in the Czech, English and
German languages is LTA’s standard practice.
Members of LTA’s team participate in the activities of
major chambers of commerce operating in the Czech
Republic, including inter alia the Czech-German
Chamber of Commerce and Industry and Canadian
Chamber of Commerce, on a long term basis.

INDUSTRIAL SECTORS AND SPECIALISATION
Members of the LTA team have not only profound professional proficiency, but also knowledge and experience in various industrial sectors. Transactions and
consultancy are the source of LTA’s specific know-how
concerning individual markets, their development,
opportunities, risks, and entities operating on them.
LTA has profound expertise in the following sectors:
automotive
banking and finance

energy
communication and media
retail/whole sale
real estate and development
machinery and production technology
health care/pharmacy

LEGAL ADVICE
The range of LTA legal advice covers all areas of business activities, above all corporate and commercial
law, M & A, restructuring, labour law, real estate law,
representing clients before courts and state bodies.

Areas of legal consulting
commercial and corporate law
mergers and transformations of companies
acquisition and restructuring of enterprises
real estate and construction law
banking and financial law
labour law and social security law
insolvency law
dispute resolution
intellectual property law
tax law

TAX ADVISORY SERVICES
LTA provides complex tax advisory services for corporations and individuals. Our services include the
preparation of tax analyses and tax optimization solu-
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tions, solutions to the international taxation issues,
services in transfer pricing area, tax support in mergers and acquisitions, representation of the clients in
tax proceedings in front of tax authorities.

LTA Legal s.r.o.
Anglická 140/20
120 00 Prague 2
Tel.:
+420 246 089 010
e-mail: recepce@ltapartners.com
www.ltapartners.com
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Mališ Nevrkla Legal,
advokátní kancelář, s.r.o.
ABOUT US

The law office Mališ Nevrkla Legal operates on the
Czech market since 2003, when established by Daniel
Mališ under the firm name Daniel Mališ & Partners. Six
years later the close cooperation of Daniel Mališ with
Luboš Nevrkla resulted into incorporation of the limited liability company Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o. In 2016, Jakub Celerýn and Jan
Pořízek became its partners.
Our priority is providing high quality legal services
with significant added value for both Czech and
international clientele. We manage to achieve these
goals, being the alpha and omega of our work for clients, especially thanks to a comprehensive and strategic approach to resolving legal cases, a high standard
of legal analysis, extensive international experience,
as well as thanks to a harmonized team of qualified
and experienced lawyers. As a matter of course, legal
servcies are provided both in Czech and English at an
equivalent level.

LEGAL AREAS
In providing legal services, we focus on ensuring the
comprehensive nature of our services, as well as
close cooperation with clients, which enables us to
take account of the customers specific needs and
requirements.

We focus on providing legal services particularly in the
following areas of law:
business (corporate) and civil law
medical and pharmaceutical law
real estate law
legal relations with international elements
dispute resolution
intellectual property law
construction and administrative law
labor law
Our clients include leading companies from the business, construction, energy and real estate sectors, as
well as healthcare facilities and pharmaceutical firms.

OUR TEAM
Our team consists of high-quality, qualified lawyers
with extensive knowledge and experience gleaned inter alia from international and large Czech law firms
and studies abroad.
Luboš Nevrkla, J.D. Ph.D., one
of the founding partners, is a graduate of Charles University’s School
of Law (1996). He successfully
passed the Czech Bar Exam in 1999
and completed his postgraduate
studies in 2002 by being awarded
a Ph.D. degree. He also worked in
the former Prague branch of the
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international law firm Freshfields Bruckhaus Deringer
(1996-2007), since February 2007 he has been closely
cooperating with Daniel Mališ. During his long career as
an attorney, Luboš has gained substantial experience in
many areas of Czech law, especially business law, focusing in particular on corporate law (including M&A and
joint ventures), business and civil contract law, intellectual property law, labor law, and international private
law. He was also intensively involved in the preparation
of a large number of legal due diligence analyses and
extensive contractual documentation for projects in various branches of trade and industry. This included the
PPP pilot transport infrastructure project in Central and
Eastern Europe.
Jakub Celerýn, J.D., partner, is
a graduate of Charles University’s
School of Law. In 2010 he passed
the state rigorosum exam and was
awarded a J.D. degree. Two years
later he also successfully passed
the Czech Bar Exam. Jakub started his career with our law office
(called Daniel Mališ & Partners at
that time) as a paralegal in 2006. In the course of his
long-time practice, Jakub has gained experience particularly in the area of dispute resolution, business law and
medical law. He also has substantial experience in real
estate and labor law.
Jan Pořízek, J.D., partner, is a
graduate of Charles University’s
School of Law. During his studies, he also completed a one-year
study program at the University of
Athens in Greece. He successfully passed the Czech Bar Exam in
2012. Before joining Daniel Mališ
& Partners in 2007, Jan worked for
a leading Czech law firm specializing in corporate law
and M&A. During his career as an attorney he especially
focuses on corporate law, dispute resolution and pharmaceutical law, he is also a respected expert on administrative law.

Daniel Mališ, J.D., M.D., LL.M.,
is a graduate of Charles University’s School of Law, Charles University’s First School of Medicine
and New York University School of
Law. He successfully passed both
the Czech and the New York Bar
Exam in 2002. He joined the former
Prague branch of the international
law firm Freshfields Bruckhaus Deringer in 1998, where
he worked until 2001. Daniel focused on business law
and intellectual property law. During his subsequent
career he has gained extensive experience in the areas
of real estate law, dispute resolution, medical law and
bankruptcy law. Within the Of Counsel position Daniel
provides consulting to other colleagues in Mališ Nevrkla
Legal and serves as a legal expert in the area of medical
a pharmaceutical Law.

AWARDS
Mališ Nevrkla Legal is regularly recommended through
an independent international rating organization The
Legal 500 for the areas Dispute Resolution a Real Estate and Construction.

COOPERATION
Mališ Nevrkla Legal is a member of the American
Chamber of Commerce in the Czech Republic.
Through the partnership with the ELSA Czech Republic association it supports further education of law
students, as well as development of their legal and
language knowledge.

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Longin Business Center
Na Rybníčku 1329/5
120 00 Prague 2
Tel.:
+420 296 368 350
e-mail: law.office@mn-legal.eu
www.mn-legal.eu
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Maršálek & Žíla,				
advokátní kancelář
The Law Office of Maršálek & Žíla with its seat in Vsetín
was established on November 1, 2009 by founding
partners Mgr. Petr Maršálek and Mgr. Michal Žíla, Attorneys at Law. In July 2013 first branch was established in Zlin. One year later, in July 2014 that office
was moved to Holešov. The members of the Law
Firm´s team individually specialize in various areas
of legal expertise while simultaneously participating
in overall training of Attorney Trainees which is the
necessary prerequisite of successful passing the bar
exam. The Law Office of Maršálek & Žíla is the team of
young lawyers (all of whom graduated with Master´s
degree in Law and Legal Science) under 33 years of
age in average.
The quality of legal services rendered by the law firm is
being ensured by use of up-to date means of distance
communication aimed at providing the client with immediate response in any case of legal emergency. We
successfully use our own unique system of electronic
internal documentation developed to serve the needs
of our regular clients which allows them via secure online access to directly monitor all of their individual
cases handled by our Office.
Our Law Office mainly focuses on providing legal services to regular (flat-fee) clients, number of whom has
grown since the time the office was established from
about 10 to over 80 at the current moment (since the
last monitored period the number of regular clients
increased by 10).

Regular face-to-face meetings and processing the requests concerning the day-today business agenda of
our clients within 24 hours since the reception of the
request are our main priority. The standard agenda is
usually handled by means of electronic communication. We are determined to provide our clients with
convenient legal services consisting of active participation in negotiations with their business partners
and preparation of operational documentation including initial settings of supplier-buyer relationships
focusing on prevention or minimization of risks of
potential disputes due to insufficient quality of contractual documentation. Such approach is the basis of
the stable cooperation with our clients and its main
benefit lies in minimization of number of disputed
claims and strengthening of the position of our clients
in potential proceedings.
Our Law Office is mostly locally oriented, while majority of our clients have their seat in Zlín Region. The main
aim and focus of the Law Firm is stable (regular) legal
representation of long-term clients which is supported
by our branch office in Holešov.
During the period from August 1, 2015 to July 31, 2016
our Law Firm rendered services in following extent and
surveyed areas of legal practice:

COMPANY LAW INCLUDING TRANSFORMATIONS:
During the period in question our Law Office provided
the clients with comprehensive services in the area of
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corporate law, including compulsory acquisition of
the shareholders´ stakes (squeeze out) pursuant sec.
375 of the Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives. Within the monitored period
we also rendered services in connection with acquisition of companies of total value of 756 164 000 CZK.
From August 1, 2015 to July 31, 2016 we successfully
finalized 54 corporate changes including share transfers with changes in statutory body, increases in capital, transfers of part of the undertaking (business), etc.

250 purchase contracts on transfer of ownership of
immovable property registered in real estate registry
of total value of more than 120 000 000 CZK, which
constitutes an increase by 250 %.
In representation of our clients in monitored period
we composed approximately 5 600 documents (contracts, statements, legal analyses, etc.), observations
and statements to specific tasks in preferred legal areas as described above as well as various other areas
of law not mentioned hereto.

INSOLVENCY:
Our Law Office submitted within the period in question 15 insolvency applications and filed 52 claims in
total amount of 29 400 000 CZK.

Dispute resolutions, arbitration:
Within the monitored period of time we retained legal
representation of clients in 315 legal disputes. Total
amount of money claimed to be recovered reached
55 133 000 CZK. During the period in question we
launched 155 enforcement proceedings in order to
recover the money in total of 24 500 000 CZK.

LABOUR LAW:
During the period from August 1, 2015 to July 31, 2016
we drafted over 55 labour contracts for our clients, as
well as sallary statements, amendments to labour
contracts, agreements on work performed outside
the employment relationship, professional indemnity
agreements, deductions from salary agreements, etc.
We also drafted about 45 documents towards termination of employment – agreements on termination
of employment, notices, instant terminations of employment, termination within the trial period, etc. We
also drafted and revised approximately 80 documents
concerning temporary assignment of employees
by Employment Agencies, such as framework and
individual contracts on temporary assignment of
employees, guidelines on temporary assignment of
employees.

REAL ESTATE:
Within the monitored period from August 2015 to July
2016 our Law Firm drafted and put to effect more than

Maršálek & Žíla, advokátní kancelář
Stará Cesta 676
755 01 Vsetín
Tel.:
+420 571 410 895
e-mail: vsetin@marsalekzila.cz
www.marsalekzila.cz
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MT Legal s.r.o.,					
advokátní kancelář
The law firm of MT Legal s.r.o. provides comprehensive legal services in the areas of public procurement,
ICT, energy, medical, water management, construction, forestry, mining, environmental, business, civil,
administrative and labor law; EC and international
law and law on services of general interest - SGEI water management infrastructures, combined heat and
power production and transport accessibility.
Most importantly, we focus on public investments,
specializing in public procurement, concessions, PPP
projects, state aids and EU funds. In all above-mentioned areas of our specialization, we mainly concentrate on representing our clients in judicial and
administrative proceedings and arbitration and on
consultancy regarding international law (international arbitration).
We use the extensive expertise of the individual members of our legal team, which presently consists of
more than 20 qualified lawyers. With regard to clients’
demand for the provision of comprehensive solutions, we have been engaged in long-term cooperation with several external consultants and experts in
economy and taxes, IT/ICT, energy and EU funding. As
a result, the office is capable of rendering fully qualified services based on each client's specific needs.
Our experts regularly publish articles in specialized
media and hold lectures and seminars at professional conferences.

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 offices in Prague,
Brno and Ostrava. Owing to our cooperation 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 Public
Contracts, the Czech Infrastructure Association (formerly the PPP Association), Defence and Security Industry Association of the Czech Republic, Association
of Energy Service Providers of the Czech Republic
(APES), Czech Construction Law Society and Mining
Union.

AWARDS
In 2015 and 2014 the MT Legal law firm was awarded the highest award “Law Firm of the year for Public Procurement Section” and in 2012 "Regional Law
Firm of 2012."
We are also regularly rank among the top recommended 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.
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For many years we have been the holder of the
9001:2015 ISO (previously 9001:2008 ISO) certification
issued by the renowned certification institution, NQA.
The subject-matter of the certification is "Provision of
legal 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
organizations and foundations. We cooperate with,
or through our pro bono activities we support, significant humanitarian organizations such as Člověk
v tísni and Konto bariéry.
In 2014 the cooperation with Konto bariéry has resulted in founding our own MT Legal Foundation and
we have also become one of the major partners of
Konto bariéry.
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 principles.
BLF is a part of prestigious international organizations, International Business Leaders Forum and CSR
Europe.
MT Legal is also the second year partner of the international music festival Lípa Musica.

PARTNERS
Tomáš Machurek
One of the founding members and also the current
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, within the preparation in accordance with
the new European legislation
A co-author of the extensive commentary regarding Act no. 134/2016 Coll., on public procurement,

issued in April 2017 by C.H. Beck in the Large
Commentary
A direct co-author of the Act No. 137/2006 Coll.,
on Public Procurement prepared in cooperation
with the Ministry of Regional Development and a
co-author of the extensive commentary regarding
the Act on Public Procurement (ASPI 2006); He also
played an important role in preparing 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; within his specialization he has given numerous presentations at
various seminars, conferences and workshops and
has been publishing articles in professional publications 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 utilization of EU funds
A member of the team for suggestions and observations of the law firm on the draft Act on Public
Procurement, which is now being prepared in accordance with the new European legislation
A co-author of the extensive commentary regarding Act no. 134/2016 Coll., on public procurement,
issued in April 2017 by C.H. Beck in the Large
Commentary
Besides being a direct co-author of the Act No.
137/2006 Coll., on Public Procurement, he has
also co-authored the comprehensive Public Procurement Methodology in accordance with the Act
No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, prepared
for the Ministry of Regional Development, and
an extensive commentary on the Act on Public
Procurement
A co-author of an extensive commentary on Act on
public procurement (ASPI, 2006)
In 2011 he successfully completed his post-graduate 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
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him to perform the position of a registered mediator to settle commercial and other legal disputes.
Within his specialization e has been continuously
giving numerous presentations and publishing articles in professional publications.

David Dvořák
A member of the team for suggestions and observations of the law firm on the draft Act on Public
Procurement, which is now being prepared in accordance with the new European legislation
A member of MMR expert group for public
procurement
A co-author of the extensive commentary regarding Act no. 134/2016 Coll., on public procurement,
issued in April 2017 by C.H. Beck in the Large
Commentary
A direct co-author of the Act No. 137/2006 Coll., on
Public Procurement
Author of the publication “Contractual obligations
in public procurement and their modifications”
(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-graduate 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 Advisory
Committee for Public Contracts of the European
Commission and in the UNCITRAL working group
for public contracts
Within his specialization he has been giving numerous presentations and publishing articles in
professional publications for several years
A member of CKAIT Legislative Commission
and a member of the Board of Directors of the
Czech Construction Law Society.

Petr Novotný
A member of the team for suggestions and observations of the law firm on the draft Act on Public

Procurement, which is now being prepared in accordance with the new European legislation
A co-author of the extensive commentary regarding Act no. 134/2016 Coll., on public procurement,
issued in April 2017 by C.H. Beck in the Large
Commentary
He has also co-authored the comprehensive Public
Procurement Methodology in accordance with the
Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, prepared for the Ministry of Regional Development,
and an extensive commentary on the Act on Public
Procurement
He has extensive knowledge of EU Law related to
public procurement and concessions, including
both domestic and European courts practice and
administrative decisions of the Office for the Protection of Competition
In 2012 he successfully completed his post-graduate 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 registered mediator to settle commercial and other legal disputes
Within his specialization e has been continuously
giving numerous presentations and publishing articles in professional publications.

SERVICES RENDERED
Public Procurement
Our specialized legal team has successfully completed 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 particular, 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 administration of tender procedures, including the preparation of all necessary contract documentation,
legal audits (due diligence) of such procedures,
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representation of clients in proceedings before the
Office for the Protection of Competition or courts
as well as training and methodology in the field of
public procurement
We provide support in the field of electronic tender
procedures and central purchasing.

Concessions, PPP Projects
As a result of our long-term experience and expertise, we are able to provide the most extensive legal
support to the contracting entities
Our legal support related to concessions and PPP
projects particularly includes the preparation 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 accordance with the
EU rules; we are also able to represent our clients
during meetings and proceedings 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 experienced experts who have long-term practical expertise in this particular area
Our legal services include comprehensive solutions of legal issues connected with the acquisition
of software and hardware as well as management
and maintenance of extensive computer networks,
implementation of software applications, development and operation of data centers, complete
or partial outsourcing of ICT with regard to other
legal aspects (e.g. labor law, protection of intellectual property with a focus on copyright, etc.), legal
advice regarding protection of personal data and
services related to the operation of data boxes.

EU Funds
Thanks to close cooperation with certified external
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 ability
to obtain grants, preparation and administration
of applications and realization of corresponding
steps related to the implementation of the project
(e.g. implementation of the procurement or concession procedure)
Our specializations have been applied, for example, during the administration of several tender
procedures related to particular operational programmes (especially ROP, OPŽP, VaVpI, OPPI).

Energy Sector
We further specialize 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 organization and a strategic alliance for the
realization of EPC projects (energy services with
contract-guaranteed savings) aimed at improving
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 management represents a specific agenda, which is related
to many sectors
The essence of our services consists in modification of existing contracts as well as the preparation
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 fundamental conditions for the
drawing of financial resources for renewal of this
infrastructure from the Cohesion Fund and the Operational Programme Environment
In this area, we cooperate with certified economic
and technical advisers; therefore, we are able to
offer comprehensive services in the water management sector.
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Transport Accessibility
The provision of transport accessibility combines
the issues of public procurement, public support,
resp. services of general economic interest and traffic law
MT Legal provides a consultancy on public bus and
rail transport and thanks to proven partners it is
competent to offer comprehensive services in the
technical and economic fields.

Corporate Law and Law of Obligations
Our legal assistance in this area includes all
matters related to corporate law, from the selection of a suitable type of company and the founding
thereof to comprehensive management of corporate matters and liquidation of companies
In relation to matters concerning law of obligations, we provide comprehensive advice on domestic and international transactions, stemming from
the proposal of an optimal contractual 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 diligence,
implementation and complete administration of
the entire acquisition transactions, consultancy regarding structuring and implementation 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, accounting
and tax experts; Our goal in these projects is to
implement transactions effectively under the best
conditions 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)

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 Department
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)
Státní pokladna Centrum sdílených služeb (State
Treasury Shared Services Centre)
State Fund of Housing Development
Moravia-Silesia Region Authority
Liberec Region Authority
Southern Moravia Region Authority
Capital City of Prague
City of Brno
City of Ostrava
City of Olomouc
Technické sítě Brno (Technical networks Brno)
Sako Brno
Pražská teplárenská
Dopravní podnik Ostrava (Ostrava Public Transport
Company)
Zemský archiv v Opavě (Provincial Archives in
Opava)
Ředitelství silnic a dálnic (Directorate of Roads and
Highways)
CESNET
MOTT MACDONALD Praha
Swietelsky stavební
ArcelorMittal Ostrava
C-Energy Bohemia
Energetika Třinec
Elektrárny Opatovice (Opatovice Power Plants)
Geosan Group
KLEMENT
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Město Spálené Poříčí (Town of Spálené Poříčí)
Palivový kombinát Ústí
ZEPRIS
SPP – distribúcia
CROY
Městská policie Brno (Brno Metropolitan Police)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (University Hospital Královské Vinohrady)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Prague 2
Tel.:
+420 222 866 555
Jakubská 121/1
602 00 Brno
Tel.:
+420 542 210 351
Bukovanského 30
710 00 Ostrava
Tel.:
+420 596 629 503
e-mail: info@mt-legal.com
www.mt-legal.com
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NIELSEN MEINL,
advokátní kancelář, s.r.o.
NIELSEN MEINL provides its clients – companies, public organisations and individuals, incl. private investors with complex portfolio of legal services, especially in the areas of commercial, civil and administrative
law.
The main areas of NIELSEN MEINL‘s expertise are:
Business transactions (processing and negotiation
of contracts, legal support during projects)
New technologies (outsourcing, delivery of IT systems, software protection and licensing, SLAs,
Cloud computing, etc.)
Payment and Financial Transactions
Corporate law (corporate governance, mergers and
acquisitions)
Real estates (development projects, transfers and
leases of flats and commercial space, easements,
transactions in the area of real estates)
Dispute resolution (out-of-court negotiation and
mediation, arbitration, litigation)
Our team consists of specialised lawyers, whose aim is
to provide clients with real support in dealing with the
legal and regulatory aspects of their activities.
We co-operate with:
Institute for Support of Investments (www.instsi.
org)
Intelligent Transport Systems & Services Association (www.sdt.cz)

Nordic Chamber of Commerce (www.nordicchamber.cz)
Chamber of Trade and Industry for CIS countries
(www.komorasns.cz)
International Press Institute (www.freemedia.at)
StartupYard Limited (www.startupyard.com)

SOME OF OUR ACHIEVEMENTS:
Law Firm of the Year (organised by epravo.cz under
the auspices of the Czech Bar and Ministry of Justice of the Czech Republic
2015: Highly recommended law firm in “Law of
information technologies”
2015: Recommended law firm in “Media”
Legal 500
2015: Ranked in Tier 3 in TMT

OUR TEAM
JUDr. Tomas Nielsen, partner
Tomáš Nielsen specialises in IT, telecommunications,
copyright, and media law. In his legal practice so far,
he was involved in a number of projects (negotiating
for project parameters in respect of client’s security
and contracts/agreements regulating large-scale implementations of IT systems designed for medium
and large enterprises such as banks, manufacturing
plants, etc.), represented clients in IT disputes, and
provided consultancy services regarding regulatory
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matters (Czech Telecommunication Office, Council for
Radio and Television Broadcasting, etc.).
Tomáš Nielsen further specialises in the law of obligations related to complex business transactions. Having acquired extensive experience in the area of Czech
and international contract law, he focuses on finding
simple, yet secure transaction structures accommodating the client’s needs and requirements, as well as
on transaction financing with respect to the payment
services market regulation.
Tomáš Nielsen has vast experience also in the area of
financial transactions. He took an active part in several projects designated for payment service providers and co-operated with a number of banks in the
arrangement of lending transactions worth hundreds
of millions of euros; in addition, he focuses on international payments outside the EU (Russia, China, USA
and other) and compliance with the stipulated AML
rules, etc.
Tomáš Nielsen also focuses on the housing law. At
present, he is taking part in real estate development
projects as well as in projects on real estate directed
sale, commercial property investment, facility management, etc. In the past, he was actively involved
in the Czech Union of Tenants where he gained rich
experience regarding, for instance, the protection of
landlord-tenant relationships.
Tomáš Nielsen is an experienced crisis manager focusing on addressing historic drawbacks and issues
of clients.
Tomáš Nielsen graduated from Charles University in
Prague, Faculty of Law.

of Electronic Communications Users in the Czech
Republic and member of the working group co-ordinated by the Slovak Ministry of Culture for drafting an
amendment to the Slovak Copyright Act, he is also an
active arbitrator of the Riga International Arbitration
Court.
Tomáš Nielsen is the author and co-author of a number of professional articles and publications including: Annotation to Electronic Communications Act
(Linde, 2014), Software Law Basics (Wolters Kluwer,
2011), Intellectual Property Law and Protection (European Commission - Enterprise and Industry, 2009),
Company Formations (CorporateINTL, 2009) etc.; and
an active conference attendee and lecturer (ISSS, System Integration, Business & Information FORUM, Digit
2009, European Patent Forum and PATINOVA and
many others).

JUDr. Tomas Horacek, PhD., lawyer
Tomas specialises in the conduct of entrepreneurs,
commercial obligations and commercial dispute
settlement. A fellow secretary since 1996 and former Master Studies Vice-Dean at the Faculty of Law,
Charles University in Prague, Tomáš Horáček currently
works as the Head of the Interdisciplinary Centre for
the Development of Lawyering Skills.
Tomas is an arbitrator of the permanent Arbitration
Court attached to the Czech Chamber of Commerce
and the Agricultural Chamber of the Czech Republic,
mediator and arbitrator of collective disputes registered with the Ministry of Work and Social Affairs of
the Czech Republic, member of the Arbitration Board
of the Czech Football Association and a mediator and
member of Slovak Association of Mediators.

Tomáš Nielsen is the laureate of the 2014 Annual
Award presented by the Czech Association of Electronic Communications and a former editor-in-chief
of Technologies & Prosperity, Program & Business
Development Director at TUESDAY Business Network
(former First Tuesday), Lawyer and Partner at the international law firm Rowan Legal.

A regular attendee of international conferences,
Tomáš Horacek is the author of a number of professional publications and articles and a co-author of the
commentary on the new Business Corporations Act
and Civil Code.

Tomáš Nielsen lectures telecommunications law at
Charles University in Prague (Faculty of Law) and ICT
law at Czech Technical University (Faculty of Transportation Sciences). A former President of Association

Michal focuses on the area of commercial contracts,
dispute resolution, real estates and housing law. He
has experience in representing clients at courts and in
administrative proceedings.

Mgr. Michal Svaton, lawyer
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After graduation at the Law Faculty of the University
of West Bohemia, he briefly worked in executor office
and in a law firm in Prague. During his practice in the
executor office, he acquired experience in enforcement proceedings, which he applies in his law practice when representing clients.
Michal Svatoň is actively interested in alternative dispute resolution. He is a member of an international group focused on development and support of
mediation.

courts at the departments of civil and criminal law
and a brief work stay with court executors.
Keenly interested in the law of associations, Jan Pribyl
is a long-time active member of the Sokol movement
(youth sport movement and gymnastics organisation) – one of the largest associations in the Czech
Republic.

Mgr. Ivana Nemcekova, lawyer
Ivana specialises in information technology law (IT,
internet and online media), contract drafting (local
and international business contracts) and corporate
law. During her stays abroad, she acquired valuable
experience and skills in relation to the international
protection of intellectual property and associated internet-related issues.
During her studies at the Faculty of Law, Charles University in Prague, Ivana joined the educational programme at the University of Turku in Finland where
she focused on the protection of copyright and industrial property in terms of international and EU law.
Before joining NIELSEN MEINL, Ivana worked at a law
firm, clerked at Czech and Slovak courts and stayed
briefly at the Industrial Property Office of the Slovak
Republic where she focused on international agenda.
Ivana Nemcekova takes a pro-active interest in current trends in internet and IT regulations and in protection of intellectual property in general.

Mgr. Jan Pribyl, lawyer
Jan specialises in drafting business contracts in private and public law, financial regulation, corporate
law and dispute resolution with a focus on court as
well as out-of-court settlement including arbitration.
In addition, he has further specialised in detail also
in business establishments and related business
transactions.
A graduate from the Faculty of Law, Charles University in Prague, he gained professional work experience
already during his university studies by participating
in the professional internship programme at Czech

NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.
Žatecká 55/14
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 270 004 935
e-mail: praha@nielsenmeinl.com
www.nielsenmeinl.com
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Noerr s.r.o.									
Kaufland succeeds with Noerr before the Czech Administrative Court
Noerr has successfully represented Kaufland before
the Czech Administrative Court. On 21 April 2016, the
Court set aside a decision issued by the Czech Cartel
Office imposing on Kaufland Ceska republika a fine.
The authority had accused Kaufland of violating the
Law on the Significant Market Power regarding the
Sale of Foodstuffs and Agricultural Products and its
Abuse (“Market Power Act”).
This is not only the first decision handed down by a
Czech court on the Market Power Act since its entry
into force; due to the political dimensions of the case,
the judgment also received wide media coverage. The
ruling can be classified as a landmark decision as it
marks the first time a court dealt with important questions of interpretation of this special act. The Court
followed the argumentation put forward by our Noerr
colleagues, saying that a market power must always
be evidenced in the specific buyer/supplier relationship. In its decision the Cartel Office had applied an
“absolute” market power concept which provides that
in case of fulfilment of certain general criteria a buyer
must have a significant market power vis-à-vis all its
suppliers; this interpretation has now been overruled
as unlawful by the Administrative Court.
In addition, the case also involved aspects of European law: the plaintiff claimed a violation of the non-discrimination principle (as in fact only eight foreign food

retail chains satisfy the turnover test) and criticised
the convergence clause. The Cartel Office has given
notice that it will appeal the judgment.
The Market Power Act, which entered into force in
2009, prohibits food retail chains from engaging in
certain practices if they hold a significant market
power vis-à-vis their food suppliers. The Act strongly
interferes with the food retailers’ freedom of contract,
especially with regard to pricing conditions.
Noerr Prague has advised Kaufland since the Market
Power Act entered into effect and represents Kaufland
in this as well as another case also pending before the
Czech Cartel Office.
Advisor to Allianz Real Estate on joint venture
Noerr has advised Allianz Real Estate on establishing
a 50:50 joint venture with the real estate developer
VGP which is active throughout Europe. Allianz was
advised by an interdisciplinary team of Noerr’s Real
Estate Investment Group from Noerr offices in Germany, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The
team was led by the partners Christoph Brenzinger, Dr.
Tibor Fedke and Dr. Christoph Spiering.
The transaction value was more than €500 m. The
joint venture has been set up to bundle the assets of
projects developed by VGP in Germany, the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The portfolio focusing
on logistics and industrial properties will be contin-
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uously expanded. The joint venture will acquire projects exclusively developed by VGP.

Noerr s.r.o.
Na Poříčí 1142/3
110 00 Prague 1
Tel.: 	
+420 233 112 111
e-mail: info@noerr.com
www.noerr.com
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PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
PETERKA & PARTNERS is a modern, independent
law firm providing comprehensive legal services in
the region of Central and Eastern Europe. Since its
establishment in the year 2 000, the firm has built a
strong position on strategic markets with the ability to
provide its clients with comprehensive legal and tax
advice and become a dynamic alternative to international and local law firms.
With a team of more than 150 lawyers and tax advisors, PETERKA & PARTNERS operates nine fully-owned
offices across the CEE region, in the Czech Republic,
Slovakia, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Belarus, Ukraine and Russia. In the near future, PETERKA &
PARTNERS is in the process of opening its new office in
Croatia. All offices are 100% subsidiaries owned by the
central partnership. The firm has one profit centre and
uses the “One Firm” management concept.
PETERKA & PARTNERS represents 1,500 clients in the
CEE region, including nearly 200 worldwide leaders.
The firm is not dependent on any single client, state or
local government, and is also financially independent.

The main advantages of this unique,
clientfocused service model are:
a single delivery point for legal services throughout
the entire CEE region
the opportunity to truly “outsource” legal services
within the CEE region

one partner dedicated to coordinating all client activities in the entire region
knowledge of the client's business structures, corporate cultures, sample documents, and so on, and
the ability to use this knowledge in different countries in the CEE region for the client’s benefit
all services can be governed by a single agreement
on the provision of legal services
a unified fee structure and invoicing system and
adapted legal fees as a result of important regional
synergies
a truly regional vision and approach, in combination with vast local expertise
extended coverage in Central and South Eastern
Europe, i.e., Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, as well as outside the CEE region, i.e., Turkey, Kazakhstan, the Caucasus states
stability of legal services within the region
PETERKA & PARTNERS has a deep knowledge of the
global legal market, which enables to manage legal
cases effectively within Central and Eastern Europe,
as well as in other countries worldwide. Smooth coordination of multiple jurisdictions is ensured by the
centralized Department of External Relations. Moreover, to be able to assist clients active in the broader
international arena, PETERKA & PARTNERS has built
strong working and personal relations with law firms
in 90 countries, providing clients with access to the
best local lawyers in each jurisdiction. Alongside we
are members of the international networks of inde-
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pendent law firms, TerraLex®, the International Lawyers Network, and Globaladvocaten.

PETERKA & PARTNERS INTRODUCE PRACTICE
GROUPS:
Experienced in the wide range of practice areas and
industries represented by our Practice Groups, PETERKA & PARTNERS combines the highest level of
legal professionalism with business inside in order
to support the business of its clients effectively. Due
to an increasing interest in the integrated services
offered through our highly specialized teams across
PETERKA & PARTNERS, we have decided to focus on
the further development of Practice Groups on the
regional level.
Regional Practice Groups at PETERKA & PARTNERS
are divided into specialized categories in various areas of law, industries, and language desks. They are
led by lawyers with an exceptional experience at the
regional level, as well as in the individual countries
concerned. This enables us to provide our clients and
partner law firms with the highest level of expertise.
Currently, we provide services especially via the following Practice Groups:
Antitrust & Competition
Banking & Finance
Compliance & Regulatory
Corporate
Criminal Law
Data Protection
Family & Inheritance Law
General Commercial & Distribution
Immigration
Intellectual Property
Labour Law
Litigation & Insolvency
Mergers & Acquisitions
Public Procurement
Real Estate
Tax
Additionally, we have sustained Industry Groups
which are most relevant to our clientsʼ needs. Industry
Groups include the following sectors:
Automotive

IT & Telecom
Energy
Pharma & Life Sciences
Private Equity
Retail & Luxury
Sport, Media & Gaming
Transportation & Logistics
Further, we have long-term experience in offering legal services via our German, Russian and French desks
in individual countries or as an integrated legal service
over the entire CEE region.

PETERKA & PARTNERS REPRESENTATIVE CLIENTS:
Aalberts Industries; AB Fagerhult Holding; Acer; Alcatel-Lucent; Alfa Laval; Alk Abelló; Ameda AmerisourceBergen; Andritz; Arkema; Ascendum Group;
AstenJohnson; Atlas Copco; Auchan, Augustin Quehenberger; Amsted Industries; Bekaert; Betamet;
Bigadan; Bouygues Construction; CBD Group; CIM
Group; CNH Industrial; Crest Group; Danfoss; De Agostini; Deceuninck; DFDS; Descours & Cabaud; DSV;
Edison Chouest Offshore companies; EM Group; Emerson; Enel; Erste Group; Eurazeo; Eurosticks; Ezpada;
Fagerhult; Filcon; Fraikin; Gardner Denver; Gosselin;
Gunnebo; HanesBrands; Hanjin; Honeywell International; Huhtamäki Oyj; HTC Holding; Ista; Italmobiliare; Jarden Corporation; Johnson & Johnson; Kiilto;
KKCG Group; Konica Minolta; L´Isolante K-Flex; Lapp;
Le Creuset; Lego Group; Lhoist; Lonza; LU-VE; Magotteaux; Manpower; Marriott International; Media-Press;
MFC Group; Mölnlycke Health Care; Mustang; Mylan;
Newell Brands; Nielsen; Niko Group; NKT; Nipro; NNE
Pharmaplan; Nutreco; Pankas; Paroc; Plastic Omnium; Peters Surgical; Prograin; PSA Peugeot Citroën;
Ratos; Renault; Sakthi Group; Samlerhuset; Semences
Prograin; Shell; Skanska; Smithfield; Steelforce; Strabag; Swiss Re; Tetra Laval; TSR; UniCredit Group; Uralita; Veolia Environnement; Vinci; Visotec; VKR Holding;
Wesco International; XPO Logistics; YIT; Zannier Group

PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
Karlovo náměstí 671/24
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 246 085 300
e-mail: marek@peterkapartners.cz
www.peterkapartners.com
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PIERSTONE s.r.o.,				
advokátní kancelář
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 enjoyed a reputation as the premier law firm in Central 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, TeliaSonera, T-Mobile, Vodafone, Volný), IT companies (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
mergers and acquisitions
media
outsourcing
public procurement
commercial law
corporate law

dispute resolutions
employment law

LEADING PARTNERS
Jana Pattynová is one of the best experts for IT law
and telecommunications law in Central and Eastern
Europe. Over more than 16 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 mobile and
fixed-line operators throughout the region and governments. Last year, she worked on key projects in the
area of telecommunications and information technologies on the Czech market, 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 software by government authorities. Independent
legal directories rank Jana consistently as a leading
expert in technology, media and telecommunications
law.
Tomas Schollaert enjoys a reputation as a leading
technology lawyer in the region. Over more than 16
years, he has advised TMT clients in over 20 countries
on important 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
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a member of the Brussels Bar Association, the Czech
Bar Association, the Brussels Antitrust Group, and has
taught Competition and Telecommunications Law at
the University of Leuven. He regularly speaks at international conferences.
Lenka Suchánková has extensive experience in the
field of IT/IP, including outsourcing and cloud computing, new media, 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 software licensing deals. She is also an
expert on data protection, cloud computing and information security. She has practiced in London and
Vancouver and holds degrees from the universities of
Prague, Cardiff 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 & commercial law. For more than 18 years Iva has provided
advice to EU & US based investors on numerous significant transactions in the CEE region, including privatisations of major incumbents (telco, power, gas),
acquisitions, acquisition financings, 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 lectures on various corporate and M&A topics. In the past, she practised in Linklaters, one of the
world’s top law firms, for 8 years, and in Glatzová & Co.,
for 3 years.

AWARDS
Chambers Europe (2016) Band 1 TMT – ranking
achieved each year ever since our founding
Legal 500 (2016) Tier 1 TMT – ranking achieved each
year ever since our founding
Legal 500 (2016) M&A – a new ranking reflecting our
achievements in M&A
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
www.pierstone.com
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Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
ABOUT US
The Prague-based law firm of Pokorný, Wagner & Partners, Attorneys at Law, has been offering legal services
to its clients at a high professional standard with regard to the laws of the Czech Republic and to EU law
since 1996. The core of its activities, which has been its
focus from the very outset, is the provision of comprehensive legal services and advice related to business
activities for prominent domestic and foreign clients.
The main prerequisite for such a focus was the formation of professional and experienced teams of lawyers
who specialise and coordinate their efforts in individual branches of law.

marks, regulation of trade and services, personal data
protection, electronic communications, antidumping
measures, etc.), including representation in proceedings before the European Commission and the European Court of Justice.
The procedures applied by the law firm in legal matters rely on its thorough knowledge of business activities and the needs of its clients, which enables the firm
to offer efficient, appropriate and effective solutions.
The key objective is to provide highly specialised and
immediate legal assistance that exactly matches specific client needs.

Pokorný, Wagner & Partners is one of the most renowned and leading law firms in the Czech Republic.
It currently engages more than 40 lawyers with longterm legal experience. A basic requirement of all lawyers at the firm is to be able to provide legal services in
English. If required, the firm can also communicate in
German, French and Spanish.

The firm’s clients include leading domestic and foreign companies and consortia involved in trade, the
energy sector, industry, machinery, information and
communication technologies, construction, the food
industry, the chemical and pharmaceuticals industry,
banking, the insurance industry, finance, securities
trading, advertising, and public relations.

With regard to its specialisation, the firm provides
services focused primarily on mergers and acquisitions, private equity, corporate law and restructuring,
commercial arbitration and litigation, public procurement, competition, public aid and unfair competition,
ICT and outsourcing law, intellectual property (including software law), financial law, energy and advertising. Comprehensive services are also naturally
provided in various fields of EU law (such as economic
competition, public aid, public procurement, trade-

The firm also provides legal assistance in cases where
such legal services are required abroad or in accordance with foreign law. Cooperation with foreign
partner law firms enables the provision of fast and
effective professional assistance in accordance with
client interests and needs in almost all countries and
jurisdictions.
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OUR SPECIALISATIONS
Mergers and Acquisitions / Corporate Law
Legal Due Diligence
Public Procurement, Competition and Public Aid
Intellectual Property Law, Unfair Competition and
Advertising Law
Banking and Financial Law
Information and Communication Technologies
Law
Dispute Resolution
The Energy Industry
Mechanical Engineering and Industry

We always find the solution

Pokorny Wagner_inzerce_164x221,4_EN.indd 1

Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 224 229 287-9
e-mail: office@p-w.cz
www.p-w.cz
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PPS advokáti s.r.o.						

Mgr. Jan Lipavský
lawyer, partner

Mgr. Petr Švadlena
lawyer, partner

Mgr. Ervín Perthen
lawyer, partner

The law office PPS advokáti s.r.o. (formerly "Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři
s.r.o." has been operating on the legal services market

since 2002. Formerly, it operated as an association of
attorneys at law and since 2008, it has been operating as a limited liability company under the business
name PPS ADVOKÁTI. Therefore, this year it celebrates the anniversary of 15 years on the legal services market.
PPS advokáti s.r.o. 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 membership in the international association AEA (The
European Association of Attorneys) and our cooperation 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 reasoned,
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 customer 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.
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It is our vision to maintain a stable, sufficiently strong and clearly identifiable enterprise, our
good reputation and name will be the guarantee of top-quality services provided to exacting
customers.
We provide comprehensive legal services to all our
clients, particularly in the business sector. Criminal
agenda and litigation, which includes a large number
of legal disputes and arbitration proceedings, is also
very extensive.
We provide comprehensive legal services to all its
clients. In particular provides legal services in public
contract law, legal services related to non-bank financial sector, legal services in criminal law. Very large is
also litigation agenda that includes a large number of
lawsuits and arbitration proceedings.
Pleasing result of our activities is the steadily increasing clientele, which is gaining confidence in our
services.
A large number of attorneys, relative to the region, enable us a partial specialization in particular fields of
law and so we can offer higher level of law services to
our clients. Currently, there are 20 attorneys, and 24
lawyers in general, operating in PPS advokáti s.r.o.
Thus, PPS advokáti s.r.o. can be classified among the
largest 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 regional law offices” , it acquired a prestigious award “Law firm of the year for regional office” in
2013 and 2014. In 2015 and 2016, PPS ADVOKÁTI was
included among “Highly recommended regional law
offices”, but especially was nominated in a specialized
category “Labor law” historically for the first time and
acquired an award “Recommended law firm of the
year” in this category.

PPS advokáti s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
Tel.:
+420 495 512 831-2
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
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 you with a unique style of integrated legal
services on complex commercial projects and transactions along with the extra benefit of the range of complementary specialists with other areas of expertise in PwC
and the PwC global network.
PwC Legal also offers its clients general counsel and corporate secretarial services in both the Czech Republic
and globally.
You will enjoy access to our extensive global network of
thousands of qualified legal experts in over 87 countries.
Thanks to this network, we can be a complex, professional and local one-stop-shop while at the same time
guaranteeing the highest possible level of legal and associated services, such as advisory, consulting, tax and
audit.
Our PwC Legal team is staffed with lawyers that have
worked at both leading local and international law firms.
We work on both medium-sized and large, complex
multi-jurisdictional projects. We serve as local counsel
for medium-sized and large European and global companies. We closely cooperate with specialists from the
PwC network, including tax advisors, corporate finance
experts, human capital consultants, actuaries, management consultants and accountants. We pride ourselves
on providing creative solutions and responding quickly
and efficiently to your needs.

WHY PWC LEGAL?
Thanks to our flexible cooperation with other companies of the PwC group, we are able to respond to all
of your requirements virtually anywhere in the world
“under one roof”.
We bring a true One-Stop-Shop comfort to the client.
Our teamwork with PwC and access to this global
know-how distinguish us in the marketplace and
allow us to provide our legal services at the highest
possible quality.
Our harmonious relationship with PwC is particularly
apparent in transactional consulting and in the setting up and implementing of the clients’ corporate or
holding structures. We also add value where the client needs more than just legal services, with the possibility to analyze tax, financial or technical aspects of
your business, even across various jurisdictions.
As a leading law firm, we represent not only foreign
but also domestic clients focused on quality. Our goal
is to offer you added value not provided by our competition. Our clients can fully rely on our brand.

GLOBAL COVERAGE
The PwC Legal network is present in more than 87
countries. The unique PwC global coverage represents
a major competitive advantage. With us you can manage your regional, European or global business activities
through just one office – PwC Legal Czech Republic.
Chambers involvement
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American Chamber of Commerce
Association of Foreign Investment (AFI)
Czech-German Chamber of Commerce and
Industry
Czech-Chinese Chamber of Commerce
Prague Chamber of Commerce
Czech-Portuguese Chamber of Commerce

OUR SERVICES
Our PwC Legal team has extensive experience in a
range of areas to provide services that add value for a
wide spectrum of business.

Mergers & acquisitions
We represent the world’s leading corporations, companies with a dominant position within the CEE market as well as emerging Czech companies. At the same
time we stand ready to address the specific needs of
diverse corporate clients. Our M&A team has provided
legal services to buyers and sellers in many private equity and real estate acquisitions and wind- ups.
Our areas of expertise include project structuring and
management, formation and advisory of investment
funds, joint ventures, management of buyouts and
buy-ins, and corporate or tax planning and structuring.

Tax law, legal assistance with tax authority
negotiations, representation in tax disputes
We represent our clients in proceedings with tax authorities and in tax disputes. For this purpose, we have
established a team of attorneys – specialists in tax
proceedings, who cooperate with tax advisors. These
specialists are perfectly suited to defend your interests in all phases of a tax dispute, from the beginning
during a tax control, throughout the appeals process,
up to and including representation in Administrative
Court proceedings.
We also have deep knowledge in other areas of administration proceedings, e.g. administration proceedings on the imposition of a fine for any breaches
of the obligations under the Accounting Act or asserting rights to compensation for damage caused by an
illegal decision or an incorrect official procedure in the
tax proceedings.

Industry groups
PwC Legal professionals benefit from the know- how
of PwC industry sector groups and, thus, provide legal
advisory with in-depth knowledge of the relevant industry. PwC Legal lawyers specialize in the following:
Real Estate, Construction and Environment
Private Equity & Investment Funds
Banking & Finance
Insurance & Pensions
Automotive
Pharmaceutical & Healthcare
Technology, Media, Telecommunication and Information Technology
Energy, Utilities & Mining
Transportation & Logistics

Insolvency & restructuring
The PwC Legal insolvency and restructuring practice
is based on extensive experience from assisting distressed companies, dealing with debtors in possession and financial sponsor transactions. We can also
assist with turnaround management solutions and
various debtor- related issues.
Due to our exceptional know-how and unique way of
problem-solving, we are able to provide assistance to
insolvency administrators regarding bankruptcy management and related matters.
As experienced negotiators, we are able to cooperate
efficiently with creditors committees and consequently come up with the best strategy for maximizing profits and minimizing expenses.

Corporate secretarial services
The potential risks of ineffective global governance
and compliance systems for multinational companies are often not recognized until failure occurs.
PwC Legal has an extensive global network providing
access to corporate secretarial specialists in over 87
territories.
PwC Legal is in a unique position to assist the client in
ensuring the good standing of all of his legal entities
in accordance with local legislation. We are also perfectly placed to assist with the legal implementation
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of tax planning needs and to find the best solutions for
every kind of business.

EU, regulatory and antitrust
PwC Legal can be your guide in today’s constantly
changing and evolving European and Czech legal
framework. This evolution comes as a consequence
of the ever developing EU regulatory framework. With
the help of the PwC global network, we are able to
cover legal issues within the EU/CEE region as well as
worldwide while maintaining the same professional
standards for providing advice.
We have a breadth of knowledge in the areas of EU
legislation, antitrust and regulatory matters. Our specialists have taken part in major projects related to
business operations within diverse industries, financial institutions, distributors and service providers.

Banking & finance
We offer a comprehensive range of services related
to numerous financial products including syndicated loans, loan and acquisition financing, derivatives,
financial services regulatory practice or insolvency
and restructuring. We regularly represent both debtors and creditors operating in the Czech Republic, the
CEE region as well as worldwide thanks to the PwC
global network.

Real estate & construction
We provide our clients with professional services
based on our unique combination of expertise covering all aspects of real estate, finance, tax, capital markets, restructuring and dispute resolution.
The PwC Legal specialists can guide you through all
phases of development projects including zoning,
construction proceedings, construction project management and financing.

Intellectual property and technology, media,
telecommunication
The PwC Legal specialists for the most part provide
their services to the world’s leading corporations,
leaders in the CEE market as well as Czech start-up
companies, so they understand the special needs

of various types of clients. Thanks to the assistance
of our colleagues specializing in diverse legal and
non-legal areas, our lawyers benefit from a better understanding of the market specifics linked with particular industries.

Dispute resolution
We provide a full package of dispute resolution services to a wide range of clients coming from all over
the world. We represent large public bodies and private entities as well as natural persons. We aim to always resolve disputes as efficiently as possible, thus
our dispute resolution strategy emphasizes alternative dispute resolution, especially through mediation.
Our close cooperation with specialists of the PwC
global network allows us to take advantage of their full
support in areas like forensic analysis, valuations and
electronic evidence management. This kind of support substantially improves our position in the area of
dispute resolution.

Labour law
Along with other specialists from PwC, our team advises on the whole range of domestic and cross-border
aspects of employment relations. We offer legal consulting covering all issues linked to the employer-employee relationship as well as other labour law-related affairs. We focus on providing practical, strategic
and efficient advice to employers in cooperation with
their in-house lawyers and HR departments in order
to bring solutions accommodating everyone’s needs.

Private equity
We act on behalf of the world’s leading private equity
companies as well as growing companies in the CEE
region including the Czech Republic. We have a deep
understanding of the specific requirements of various
types of clients.
We are able to provide advisory services on every
aspect of the investment life cycle. Our lawyers represent private equity companies in the course of their
development, including the establishment of funds,
private equity investments, financing, initial public
offerings as well as during mergers, acquisitions, strategic partnerships and trade sale exits.
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Energy
In PwC Legal we are able provide a wide portfolio of
professional services in the field of energy law. Our
experts have extensive knowledge and experience in
energy law advisory, including the field of renewable
energy.

PARTNERS
Borivoj Libal
Borivoj has entered his second year as Managing Partner of PwC Legal and has more than 9 years of legal
practice. Borivoj concentrates primarily on corporate
law and foreign and domestic acquisitions. In addition to his day-to-day management role at PwC Legal,
he is also responsible for leading transactions and
other key projects of the firm. Borivoj is president of
the Czech- Portuguese Chamber of Commerce.

Michael Mullen
Michael is an experienced lawyer with more than 20
years of practice not only in the Czech Republic and
Slovakia, but also in the USA, Russia, Turkey, Hungary
and Romania.
Michael has advised major Czech and international
companies and private equity funds on acquisitions
and divestitures and on the purchase and sale of companies, and he has provided advice on the financing
of these transactions. He is a member of the Czech Bar
Association and the state bar associations of Illinois
and New York.

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Hvězdova 1734/2c
140 00 Prague 4
Tel.:
+420 251 151 111
www.pwc.com
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PRK Partners s.r.o.			
advokátní kancelář

PARTNERS – NOT ONLY LAWYERS
We are a solid member of the business and entrepreneurial communities in the Czech Republic and Slovakia. We co-create projects; we assist in guiding complex
business negotiations towards a successful conclusion;
we propose alternative solutions; we find opportunities
for clients; we assist in implementing the negotiated
projects.
Our clients include major international corporations as
well as local firms and private investors, across diverse
business sectors.

UNIQUE SOLUTIONS – OUR PRIORITY
Every client and every situation is different however we
always propose the most suitable and individually tailored solution.

business transactions to the management of private
property, including investments, inheritance, trust
funds, etc.

INTERNATIONAL PERSPECTIVE
Our team is composed of professionals with international education and experience.
We are the only Czech member law firm of Lex Mundi,
the world’s leading network of independent law firms.
Thanks to our close cooperation with top-tier international law firms, we are able to offer an international
perspective on any legal issue arising in business transactions in any jurisdiction around the world.
We have in-depth knowledge of the local legal system,
including new Czech civil law.

We pride ourselves on attaining the highest standards
of quality, efficiency and flexibility in our advisory services, which we tailor to the specific requirements of our
clients, including various issues arising from differences
between individual legal systems and cultures.

We select foreign partners according to our client’s
needs and specific circumstances, always from the best
law firms in that country.

We provide full-spectrum legal advice – from the implementation of comprehensive multilateral and domestic

PRK Partners has been repeatedly voted among the
most socially responsible firms in the category of small

OUR VIEW OF THE WORLD
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and mid-sized firms and was awarded the bronze certificate at the annual TOP Responsible Firm of the Year
Awards.

We also represented this client in merger approval proceedings before the Czech Office for the Protection of
Competition.

Our work is not only “business”: we have participated on
a long-term basis in a wide variety of pro bono projects
and support our partners from the non-profit sector (Kaplicky Centre Endowment Fund, Tereza Maxova Foundation, Czech Donors Forum, etc.).

Representing Raiffeisenbank a.s. in real estate financing
to CPI Group in total value over CZK 2 billion.

OUR AWARDS
As the first domestic law firm in Czech history, we were
named Law Firm of the Year for the Central European
Region by the prestigious British magazine The Lawyer.
We are one of the two most recognised Czech law firms
in the rankings of the renowned international ratings
agency Chambers & Partners.
We have won three of six Best Domestic Law Firm of the
Year awards conferred so far (organised by EPRAVO.CZ).

SELECTION OF OUR DISTINGUISHED AND
PUBLISHABLE WORK ASSIGNMENTS:
Advised SABMiller group on Czech and Slovak issues
in relation to the sale of its CEE businesses, including
Czech brewery Plzeňský Prazdroj and Slovak brewery
Pivovary Topvar, to the Japanese Asahi Group holdings.
The transaction was the most significant M&A transaction in the Czech Republic in 2016 with a total value of
EUR 7.3 billion.
Global financing in the amount of EUR 665 million for
the Monier Group, involving an issue of senior secured
notes and senior secured credit facilities.
Representing a consortium of leading private transport
infrastructure developers, namely Cintra/Ferrovial, Porr
and Macquarie, in the biggest PPP project in Slovakia –
the construction of the D4 and R7 highways.
Legal advice to Veolia Energie ČR (a company from the
Veolia Environnement group) in connection with the acquisition of Pražská teplárenská LPZ a.s. (now Veolia Energie Praha), a subsidiary of Pražská teplárenská and a
crucial operator of local heat supply networks in Prague.

Project financing for the underground gas storage facility in Dambořice for the KKCG Group.
Legal advice relating to the establishment of a debt issuance programme by a Slovak branch of UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia. This was the first debt issuance programme with structured products to be established by a bank in Slovakia. The total value of the
transaction is EUR 5 billion.
Czech and Slovak law advice in connection with the
worldwide internal restructuring of Hewlett-Packard
involving certain business activities and companies in
the Czech Republic and Slovakia. This transaction represents one of the largest de-mergers of a company
worldwide.
Financing of EUR 100 million for the construction of one
of the biggest multifunctional shopping and business
centres in Moravia (representing Raiffeisenbank a.s. as
a creditor).
The first “triple” listing on the London, Prague and Warsaw stock exchanges, one of the largest European IPOs
in 2008 and the largest ever IPO in the Czech Republic
for New World Resources N.V. with the total value of the
offering amounting to ₤ 1.1 billion and final market capitalisation of ₤ 3 billion.
Advised the shareholders of PXE (Power Exchange Central Europe) on sale of a majority stake in PXE to European Energy Exchange. The transaction represented a first
transaction of this kind in Central Europe.
The first bond issue on the Czech market listed on the
Prague Stock Exchange by a Polish issuer – legal advice
to Kofola S.A. in connection with an unsecured notes
issue with a volume of CZK 450 million, including admitting the notes for trading on the Prague Stock Exchange.
Legal advice to Holcim in connection with one of the top
M&A transactions realised over the last few years not
only in the Czech Republic, but also abroad, regarding
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the divestment of its Czech operations to Cemex, including a cement plant and 17 ready-mix concrete sites. PRK
Partners also successfully represented the Holcim group
in merger approval proceedings before the Czech Office
for the Protection of Competition in connection with
this transaction.
Czech law advice to the issuer, the pharmaceutical company Affimed Therapeutics B.V., in relation to an initial
public offering of shares (IPO) in the USA, the issuer’s
shares being listed for trading on the NASDAQ and a secondary public offering (SPO). The value of the IPO was
approx. USD 60 million and that of the SPO was approx.
USD 35 million.
Long-term legal advice to Ringier Axel Springer Media
AG, with its investment and divestment activities in
Czech Republic and Slovakia.
Representing Best Hotel Properties a.s., a major Slovak
hotel company, in connection with the purchase of the
InterContinental Hotel in Prague.
Legal advice to Northwood Acquisitions LLC, an American investment fund, in connection with its acquisition
and refinancing of the Four Seasons Hotel, a five-star
luxury hotel in Prague.
One of the top M&A transactions – Czech and Slovak legal advice to Deutsche Bahn on the takeover of Veolia
Transdev’s business operations in the CEE region.
Regular legal advice to ENGIE group in connection with
its activities in the Czech Republic and Slovakia, including the acquisition of several heating and facility management companies.
Representing Publicis Groupe Holdings B.V. in connection with the acquisition of a Czech and Slovak provider
of Internet marketing services.
Long-term representation of SATPO Group, a leading
property developer and real estate investor.
Long-term advisory to the company Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., and its shareholders, including
preparation and conclusion of a “first-of-its-kind” shareholders agreement.

Unique (in terms of its scope and issues resolved) legal
due diligence in order to verify the ownership title to an
extended real estate portfolio under a syndicated loan
facility of EUR 230 million.
Acting as the main Czech counsel to CET21 in various
areas of Czech law, including a dispute against cable
broadcasters, a dispute with several OTT providers and
ISPs regarding illegal Internet retransmission of free-toair television broadcasts (this led to the first-ever judgment issued in the Czech Republic prohibiting such
conduct).
One of the most publicised lawsuits in the CR – representing the Ministry of Finance of the Czech Republic before Swiss courts in the case against the former
managers of the coal-mining concern Mostecká uhelná
společnost.
Comprehensive labour-law advice to significant clients
such as Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Novartis, Marks & Spencer, COMMERZBANK AG, SAP, JNJ
Global Business Services (Johnson & Johnson Group),
Anheuser-Busch InBev, Randstad, dunnhumby and
many others.

PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář
Prague | Ostrava | Bratislava
Jáchymova 26/2
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 221 430 111
e-mail: prague@prkpartners.com
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
Tel.:
+420 558 889 099
e-mail: ostrava@prkpartners.com
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava, Slovakia
Tel.:
+421 232 333 232
e-mail: bratislava@prkpartners.com
www.prkpartners.com
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Randl Partners							
Randl Partners, attorneys at law, was incorporated in
2009, gathering a team of lawyers under the heading of
founding partners Nataša Randlová and Pavel Randl.
Our aim is to be a place where clients always find reliable and well-balanced legal advice of the highest
professional level on all aspects of employment law
and commercial law. Years of working for professionals 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 extraordinary supplementary services to our clients, such as
preparation and distribution of our employment-law
HR News and commercial-law Business Bulletins, organizing of workshops, seminars etc. Members of the
office also systematically actively publish and participate in activities of professional associations.
The aim of our own educational agency Randls
Training s.r.o., established in 2014, is to extend the
current presentational activities and related educational projects of Randl Partners, especially in the
area of employment, and newly also commercial
law. In addition to general employment and commercial law workshops, Randls 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 work-

ers containing 6 to 12 all-day lectures and practical
exercises on employment 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 employees. Therefore I know that it is a problem to find
quality training on the overflowed education market.
Randls Training offers its clients the so called training with five “P´s”, where Professional lecturers will
acquaint participants in a Practical form with Prime
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 employment 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
opportunity of coordination of cross-border projects.
The employment law team is headed by Nataša
Randlová, Partner. Nataša cooperates closely with attorneys Ondřej Chlada, Michal Peškar and David Borovec. The team further includes two Associates and
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five Legal Assistants with exclusive specialization on
the employment law area.

OTHER ACTIVITIES IN THE EMPLOYMENT LAW
AREA

We have created a complete spectrum of employment
law support for our clients, from routine counselling
and preparation of all employment law documents,
help with employment terminations, representation
in legal disputes, negotiations 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 provided in full extent in Czech and English.

Members of Randl Partners employment law team are
also (co)authors of a number of books on employment
law, for example of the English written Labour Code
Commentary or the publication Transfer of rights
and obligations of the employer in case of a change
of supplier co-authored by Nataša Randlová a David
Borovec. Randls employment law authorship team
has already released five parts of a successful book
50 Questions and Answers from the Employment Law
Advice (respectively 40+1, 40+2, 40+3 and 40+4).

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 2016, the employment law team was already
for the sixth time ranked in the highest category (Band
1). Head of the employment law team Nataša Randlová was awarded for the fifth time with the unique
prestigious Star Individual ranking, as a person with
an outstanding reputation in her field. The chart still
recognizes her as the “number one” in the area of employment law in the Czech Republic.
Other important international rankings and publications such as Who's Who Legal and Best Lawyers continue to recommend Nataša Randlová in 2016 as an
expert for the area of employment and labour law in
the Czech Republic.
In 2014, 2012, 2010 and 2009, Randl Partners was
awarded the title Czech Law Firm of the Year in the
Employment law category. In 2015, Randls lawyers
were placed first in the newly established special
category of “Leading Law firm of the Year Supporting
Women in the Legal Profession”. 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.

Our lawyers further frequently publish in Czech and
international press. Nataša Randlová is a member of
the committee of national contributors of the journal
European Employment Law Cases (EELC). We also
contribute to the popularization of employment law
through publishing a number of articles 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 invite guests from
various areas related to the meeting topic. The meetings are designed to help our clients improve their HR
practices and make the functioning of their companies in the field of employment more effective, also
through the practical experience of others.
Attorneys from Randl Partners actively participate in
employment law associations, such as the European Employment Lawyers Association (EELA). In 2012
Randl Partners played an important role in the founding of the Czech Employment Lawyers Association
(CzELA). Nataša Randlová was appointed member
of the working party of the Legislative committee of
the Czech Government - employment law and social
security. She also acts as a mediator for collective
bargaining claims and, as an external lecturer, also
teaches employment law at the Department of Adult
Education and Personnel Management of the Faculty
of Arts at the Charles University in Prague.

COMMERCIAL LAW
Commercial law with a focus on corporate law and
contract law is the other main specialisation of Randl

The Leading Law Firms | 2017 | 375

Partners. Randl Partners commercial law department
also provides advice in other areas related to commercial law, such as real estate law, competition law,
intellectual property rights, administrative law, telecommunications law, PPPs (public private partnerships) and financial law. We also represent our clients
in commercial disputes.

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.

Randls commercial law team’s aim is that business
clients find reliable and balanced legal advice of the
highest professional standards in all aspects of (not
only) commercial 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 clients, from
routine counselling and preparation of all commercial
law documents, to urgent telephone 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 Partners.
Pavel cooperates closely with Senior Attorneys Tomáš
Sum and Irena Lišková and two Junior Attorneys
Lukáš Hofman and Nicole Nathanielová, whose experience ensures effective provision of legal services.
One Associate and two Legal Assistants specialised
primarily in commercial law complete the team. Altogether, the team is able to provide Randl Partners
clients with complex services in the whole range of
commercial law and related legal fields in Czech, English and Russian.
Close cooperation with Randl Partners employment
law team allows us to provide complex solutions to
our clients' legal problems, also when purchasing and
transferring companies and enterprises or their transformations, combining the aspects of commercial
and employment law.

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) and regularly publish papers on commercial law topics.

Randl Partners
Budějovická 1550/15a
140 00 Prague 4
e-mail: office@randls.com
Tel.:
+420 222 755 311
www.randls.com
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ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
27 years of marketplace experience
Nearly 50 experienced specialists
4 offices – Prague, Brno, Bratislava, Riga
Member of MULTILAW network
We are a leading Czech and Slovak law firm with 27
years of experience in the marketplace. Our clients include some of the largest national and multinational
corporations, including public institutions, which we
provide comprehensive legal support on key projects.
Our clients rely on us for full legal services, and we are
especially recognized and regularly highly commended for our expertise in the areas of corporate and commercial law, dispute resolution and arbitration, intellectual property law, and IT and telecommunications
law. Our established areas of strength are also public
investment and competition law. We also have a very
strong tax department.
We are regular winners of Law Firm of the Year awards.
On an international level, we are highly placed in the
rankings of both Chambers & Partners and The Legal
500 on a regular basis.
We are a member for the Czech and Slovak Republics
of MULTILAW, an exclusive global group of law firms.
Our longstanding involvement in the Steering Committee of this association enables us to contribute
to the provision of specialized legal services in more
than 50 countries.

CORPORATE LAW
ROWAN LEGAL provides comprehensive legal advice
in the area of company law, both to domestic companies and the subsidiaries of multinationals. This
advice covers everything from long-term management of corporate affairs, the preparation and review
of corporate structures, and changes in corporate
and group structures, company transformations and
group restructuring, to the formation of joint ventures
and the conclusion of shareholder agreements.

MERGERS & ACQUISITIONS
ROWAN LEGAL has a strong focus on mergers and
acquisitions. Our lawyers also have a wealth of experience in transactions related to family businesses,
where the sellers are the founders. Our office also focuses on supporting start-up projects.

COMPETITION LAW
We provide a complete portfolio of legal services relating to Czech and European competition law. We advise our clients on all aspects of Czech and European
competition law, helping them avoid any trouble with
competition issues. If problems have already arisen,
we represent clients from the outset of investigations
by the Office for the Protection of Competition and the
courts, and resolve any related criminal law aspects.
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BANKING AND FINANCE
ROWAN LEGAL provides legal services to banks, insurance brokers, securities dealers, investment firms and
funds, payment service providers and other organizations active in the financial services industry, focusing
on banking, finance and insurance regulations. We
also advise clients on loan financing, including international financial transactions.

DISPUTE RESOLUTION AND ARBITRATION
Dispute resolution is one of our longstanding specialties. Our attorneys have been representing clients in
various levels of the judicial process and arbitration
proceedings since 1990. Our legal team has extensive
experience in resolving disputes in international arbitration cases under various rules, such as those of
the ICC, ICSID, SCC, UNCITRAL, LCIA, and VIAC. ROWAN LEGAL's specialists also regularly act as arbitrators
themselves.

MEDIA AND TELECOMMUNICATIONS
ROWAN LEGAL has been involved in telecommunications law for more than 10 years, and mainly provides its clients with legal support in connection with
the provision of telecommunications services and
compliance with regulatory requirements. We also
cooperate with prominent government agencies and
regulators, particularly in relation to the new law on
cyber security.

IT LAW
We are among the absolute elite in this field in the
Czech and Slovak Republics, as evidenced by us
winning the Law Firm of the Year in this area for the
last six years running. We are the leading experts in
providing advice in the areas of information systems
implementation, outsourcing, software development,
e-commerce, cloud computing and cybersecurity. For
a long time we have focused very intensively on the
protection of personal data, now also in the light of
the current GDPR standards.

INTELLECTUAL PROPERTY
Along with ICT law, Intellectual Property Law is one
of our key practice areas. We provide comprehensive
legal support across various areas of intellectual prop-

erty, including copyrights, trademarks, trade names,
designs, patents, domain names and unfair competition laws.

SPORTS LAW
Through our experienced professionals focusing on
this specific area ROWAN LEGAL offers bespoke legal
services, ranging from comprehensive legal advice
to individual athletes and advice on the various legal
aspects of sports associations and clubs, to resolving
litigation relating to these legal issues, in the national
and international arena.

PUBLIC PROCUREMENT
Public investment (procurement PPP, disbursement
of funds) is one of the specializations of ROWAN LEGAL, which works both on the side of contracting
authorities (providing comprehensive services in the
implementation of projects, analytical and other advisory activities, as well as ongoing representation before the Office for the Protection of Competition and
the courts) and in providing services to private parties
(mainly in the form of support in submitting bids and
representation in the pursuit of legal remedies).

TAX LAW
The ROWAN LEGAL group has been operating for nearly 20 years in the area of tax consulting, and accounting and payroll administration outsourcing. Thanks to
the broad spectrum of our tax, accounting and legal
services, including the provision of payroll outsourcing, we form a strong partner for our clients, able to
satisfy all their tax, accounting and related needs.

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
GEMINI Center
Na Pankráci 1683/127
140 00 Prague 4
Tel.:
+420 224 216 212
e-mail: praha@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
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Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.			
We facilitate links between Czech and German entrepreneurial activity in accordance with the motto:
"Entrepreneurs advising entrepreneurs".
Rödl & Partner is a leading international consulting
firm in the Czech Republic.
The firm provides services in all areas of business,
enabling its clients to use a "single point of contact"
for all their expert consulting needs. It can provide
interlinked legal, tax, auditing, accounting and business consulting services through its more than three
hundred experienced professionals specializing in
the foregoing fields.
But Rödl & Partner is not merely a group of separate
attorneys, tax advisors, auditors, accountants and
business consultants. Our experts from different
fields collaborate closely with one another, across all
areas of expertise. We are market-oriented and client-focused. We assemble teams that are capable of
helping our clients to successfully achieve all of their
goals.
Legal advisory, which forms a significant part of Rödl
& Partner's consulting activity, focuses primarily on
tax law, corporate law, real estate law, M&A and labour law, while also encompassing other areas of
law.

Rödl & Partner has profiled itself long-term as a firm
providing professional services predominantly to
midsized and large companies from German speaking countries. In other words, we are consultants that
aim to facilitate links between Czech and German
entrepreneurial activity in accordance with the motto:
"Entrepreneurs advising entrepreneurs".
Rödl & Partner has undergone a major expansion in
recent years. In 2014, the firm merged with the consulting firm of Vorlíčková Partners, presently renamed
to Rödl & Partner Tax, k.s. In 2015, Rödl & Partner acquired additional expertise in the area of subsidy consulting by merging with the consulting firm Optimus
Consult & Invest a.s., presently operating under the
name of Rödl & Partner Optimus Consult a.s.
Rödl & Partner consultants regularly devote time to
publication and lecturing activities.
Via conferences, seminars and regular roundtable
discussions they provide the firm's clients with expert
insight on current topics across all fields of expertise.
Teams of authors from Rödl & Partner frequently feature in publications from many publishers and also
feature on the pages of general interest and expert
publications.
Rödl & Partner also devotes attention to the area of
corporate social responsibility. Every year it participates in selected projects, one of which consists of
supporting Sue Ryder Homes for Seniors.
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Rödl & Partner regularly wins awards in national and
international rankings.
Now in its twenty fifth year of serving clients in the
Czech Republic, the firm has received, for the fifth year
in a row, the highly prestigious award of Law Firm of
the Year in the area of tax law.
The expertise of Prague office partner Monika Novotná was also recognized when she received the award
of Lawyer of the Year for 2016 in the area of tax law.
In 2016, Rödl & Partner celebrated 25 years in the
Czech market.

Rödl & Partner by the numbers:
Rödl & Partner has been in the Czech Republic since
1991, with branches in Prague and Brno.
Globally, the firm has 108 branches in 50 countries.
It has more than 4 500 professionals. The firm has
an especially strong market position in the countries of Central, Eastern and Western Europe, as
well as in Asia and the USA.
The managing partner of Rödl & Partner is JUDr. Petr
Novotný, PhD.

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 236 163 111
e-mail: prag@roedl.cz
www.roedl.com/cz
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ŘANDA HAVEL LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
ŘANDA HAVEL LEGAL has provided legal services to
both Czech and foreign companies, entrepreneurs,
private entities and public institutions since 2005.
Thanks to a thorough knowledge of Czech law, the
domestic market and the extensive experience ŘANDA HAVEL LEGAL offers comprehensive legal services
in all key areas of law. ŘANDA HAVEL LEGAL clients
include companies that are the number one in their
fields - whether domestically or abroad.
ŘANDA HAVEL LEGAL is one of the founding members
of the international association ACT LEGAL (www.actlegal.com), which officially started operations on 15
May 2017. With around 250 first-class corporate lawyers, tax consultants and business experts, ACT LEGAL
will be the very first choice for top-quality legal advice
in Europe. For domestic and foreign persons ACT LEGAL will provide a convenient one-stop shop for assistance with their legal affairs in Europe.

MOST SIGNIFICANT TRANSACTIONS
The significant transactions in which ŘANDA HAVEL
LEGAL advised in the last months include the sale of
Adexpres Group to the multinational media agency
Dentsu Aegis Network and the sale of BRONSWERK
HEAT TRANSFER spol. s r.o., the Czech subsidiary of
the Dutch company BRONSWERK HEAT TRANSFER
Holding B.V., a leading supplier of technology for heat
exchange. ŘANDA HAVEL LEGAL also represented the
American investment group Blackstone in connection

with its sale of the Hilton Prague Old Town hotel and
the adjoining Gestin Centrum building.
ŘANDA HAVEL LEGAL also regularly represents its clients in acquisitions and transactions in the field of
technology and online services. For example, ŘANDA
HAVEL LEGAL provided legal services to Seznam.cz
in connection with its acquisition stream.cz, sprace.
cz and mapy.cz. ŘANDA HAVEL LEGAL is also one of
the few Czech law firms that provides comprehensive
legal services in all segments of the energy market,
including photovoltaics, engineering and supplying
of industrial facilities. Recently, ŘANDA HAVEL LEGAL
successfully represented a plant contractor in arbitration in connection with the construction of a combined-cycle power plant in Siberia. But the area of dispute resolution, in which the law firm deals, is much
broader. In the portfolio of completed contentious litigation proceedings disputes can be found from most
sectors of the economy.

INTERNATIONAL AWARDS
ŘANDA HAVEL LEGAL, together with its senior associates are highly rated by prominent international legal
rating agencies Chambers & Partners, The Legal 500
and IFLR1000.
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PARTNERS
Martin Řanda, LL.M.,
Managing Partner
Martin Řanda has extensive expert experience in international transactions gained during
the privatisation of two leading
Czech banks and acquisitions of
significant Czech industrial and energy companies. He
has participated in projects to create standard bank
documentation, as well as preparing comprehensive
loan and financing contracts for 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. At present,
he focuses on real estate and construction, dispute
resolution and general commercial and corporate
law.

Jan Havel,
Managing Partner
Throughout his career, Jan Havel
has acquired extensive expert
experience and knowledge, especially in the area of commercial
law, mergers and acquisitions
and construction law with a focus on the energy sector and supplies of technological
equipment and investment units, including international EPC contracts. Jan Havel’s many years of experience include provision of legal consultation in more
than 80 complex investment and developer projects
in the power engineering sector, including nuclear facilities, in Europe, Americas and Asia. He also focuses
on general commercial and corporate law and finance
and banking.

Tomáš Rydvan,
Partner
Tomáš Rydvan currently specialises in public law, in particular
public contract law, PPP projects
and public support. His other
specialisations are in the areas
of TMT and public contracts subsidised from EU operational programmes. During the
course of his career, Tomáš Rydvan has provided con-

sultancy during acquisition transactions by international and domestic investors in the Czech Republic
and abroad, especially in the areas of banking, insurance, industry and real estate. He provides consultancy to tender callers and bidders in tender proceedings
for public contracts for the preparation of bids and
organisation of tender documentation, including representation in objection proceedings, proceedings
before the Competition Authority and during judicial
reviews held at the administrative courts.

Alois Šatava,
Partner
Alois Šatava has acquired substantial experience throughout
his career, especially in the areas of commercial law, mergers
and acquisitions, insolvency law,
financial and banking law and
securities law. He provides consultancy to purchasers
and sellers in the context of international and medium-sized acquisitions and sales of companies active
in various areas of industry and services, including acquisition financing for these transactions and post-acquisition restructuring. Additionally, Alois Šatava has
experience with private equity transactions. Alois
Šatava has provided legal consultancy in the energy
sector. He has participated in a number of international projects in the area of syndicated loans and bond
financing.

Matyáš Kužela,
Partner
Matyáš Kužela focuses mainly
on data protection and privacy,
competition law, M&A and commercial law. With respect to data
protection, He advises banks,
international organizations and
E-commerce entrepreneurs on data processing and
transferring personal data abroad. He has extensive
experience in representing clients before the Czech
data protection authority. With respect to M&A and
competition, Matyáš Kužela advises clients on Czech
and international transactions that are subject to regulatory merger clearance. Further, he represents our
clients before the competition authorities in cartel investigations and helps clients with strong market po-
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sition comply with the competition law requirements.
Currently, Matyáš Kužela leads the team preparing
clients for the new general data protection regulation
(GDPR). He is a member of the International Association of Privacy Professionals (IAPP), the world’s largest
information privacy organization.

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 1104/13
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 222 537 500 – 501
e-mail: office.prague@randalegal.com
www.randalegal.com
www.actlegal.com
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Schönherr s.r.o.							
SCHOENHERR IN EUROPE

Schoenherr is one of the top corporate law firms in
Central and Eastern Europe. With 14 offices and several country desks throughout CEE/SEE, we offer our
clients unique coverage in the region. Schoenherr was
one of the first international law firms to enter the
CEE/SEE market and has grown to be one of the largest firms in the region. Quality, flexibility, innovation
and practical problem-solving in complex commercial
mandates are at the core of the Schoenherr philosophy. Our teams are tailor-made, assembled from our
various practice groups and across our network of
offices. Such sharing of resources, local knowledge
and international expertise allows us to offer the client the best possible service covering the full range of
commercial legal services. Schoenherr’s outstanding
reputation in all of its practice areas is evidenced by
its numerous prestigious awards.

SCHOENHERR CZECH REPUBLIC
Established in 1992 by a leading German law firm, the
office in Prague joined Schoenherr 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 recognised
leader in a number of areas, including competition,
domestic and cross-border M&A, corporate restructuring, construction and real estate, financing, regulatory
law, energy, TMT and employment. Client satisfaction

has been reflected consistently in prestigious annual
national and international legal directories, including
Chambers Europe, Legal500, IFLR1000 as well as in
the national law firm ranking "Law Firm of the Year".

KEY PRACTICE AREAS:
banking & finance: Vladimír Čížek, Natálie Rosová
compliance: Jitka Linhartová
energy, telecommunications: Jitka Linhartová
M&A: Martin Kubánek, Vladimír Čížek
insolvency & restructuring: Zoltán Pálinkás, Vladimír Čížek
IP, IT: Denisa Assefová
real estate: Martin Kubánek, Gabriela Porupková,
Miroslav Dudek
employment: Zoltán Pálinkás, Helena Hangler
EU & competition: Jitka Linhartová
corporate: Zoltán Pálinkás
dispute resolution: Denisa Assefová
public procurement: Veronika Hocková

NOTABLE TRANSACTIONS
The Prague office of Schoenherr provides comprehensive legal services to blue chip companies, such as
Continental Group, TRIUVA (formerly IVG Investment
Funds), Swatch Group, Daimler, Assa Abloy, PRE, Ingram Micro Holding, REICO, Zeppelin, EVO Payments
International, Triton, Warehouse De Pauw (WDP), ZF
Friedrichshafen, Rockwood Holdings, Braas Monier,
UniCredit Bank Austria, UNIQA Insurance Group, AIGA
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Investments, Smurfit Kappa, Erste Bank Group, Raiffeisen Bank International, Eberspächer, Blackstone,
UNIQA Real Estate, RREEF Investment, IMMOFINANZ,
Vienna Insurance Group (VIG), Lidl, Hornbach, etc.
In addition to providing our clients with continuous advice, we advised on the following publishable
high-profile transactions in the past year:
Advised, as local counsel for Austria and Czech
Republic together with lead counsel Gleiss Lutz,
Groupe SEB on the 1,020 million EUR acquisition
of WMF Group, a major manufacturer of home appliances and hotel equipment. In addition, Groupe
SEB assumes net debt in an amount of 565 million
EUR and takes over 125 million EUR of early retirement and pension liabilities.
Advised EVO Payments International on creation
of a strategic alliance with Raiffeisenbank in the
Czech Republic in the segment of payment card
acceptance.
Advised Ingram Micro Holding GmbH on its acquisition of the Central and Eastern Europe division of
Russia-based Value Added Distributors RRC Group
division.
Advised Europe Easy Energy on its sale to Bohemia
Energy, a leading Czech energy distributor.
Advised J.F. Müller & Sohn Aktiengesellschaft on
the acquisition of 25,1 % in Silon a.s., a leading producer of technical compounds and polyester staple
fibers.
Advised Continental Automotive Czech Republic
s.r.o. on the acquisition of several business units of
A.T.U. Auto Technik Unger.
Advised EM Microelectronic Marin S.A. (belonging
to the SWATCH-Group) on the acquisition of the remaining 49 % shares in ASICentrum spol. s r.o., to
become the sole shareholder of ASICentrum spol.
s r.o.
Advised Ultra Clean Holdings Inc. on the acquisition
of the Czech company Miconex from investment
companies Stenen One a.s. and Juves One a.s.
Advised a group of some 40 senior creditors (lenders, bondholders and hedge counterparties) on the
negotiation and execution of a financial restructuring package for the entire bauMax group.
Advised Braas Monier in connection with the local
aspects of refinancing in the Czech Republic. As
part of the refinancing Braas Monier (via its subsidiary) issued EUR 435 million senior secured notes

and entered into a new revolving credit facility of
EUR 200 million.
Advised Blackstone on the global acquisition of GE
Capital Real Estate assets in a transaction valued
at approximately USD 23 bln., among others in the
Czech Republic, Poland and Slovakia. The Czech
aspect of the transaction comprised the acquisition
of a regional shopping park.
Advised CTP Invest on its acquisition of a logistics
park in Pilsen.
Advised TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft
mbH, former IVG Institutional Funds, on its sale of
the CITY POINT office building in Prague to Nemovitostní City point, s.r.o.
Advised TRIUVA Luxembourg S.a.r.l. belonging
to the TRIUVA Group on its sale of the portfolio of
four premium office buildings in Prague - Andel 16
(Cetelem Building), Avenir Business Park – Building E, Andel 17 (Pfizer Building) and Vysehrad
Victoria ("Andel Portfolio"), to REDSIDE investiční
společnost, a.s.
Advised Blackstone on the sale of the company
Kensington Liberec a.s. owning a regional shopping
park.
Advised VIG Fund uzavřený investiční fond, a.s. (part
of the Vienna Insurance Group) on its purchase
from Markland of two multifunctional buildings at
Revoluční 1 and 3 in Prague.
Advising Lidl on the development of Lidl stores in
the Czech Republic.
Advising TRIUVA on corporate matters and asset
management of their office and retail properties, including a hotel located in Prague. Our work primarily included administration of lease agreements.
Advised multinational clients on compliance programmes, including BASF Group, REWE Group,
CECED CZ, TEKANNE, etc.

Schönherr s.r.o.
náměstí Republiky 1079/1a
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 225 996 500
www.schoenherr.eu
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Vejmelka & Wünsch, s.r.o.					
The law office was founded in 1990 as a branch office
of the Austrian law firm Heller, Löber, Bahn & Partner.
Our law firm thus became one of the first foreign law
firms established in the former Czechoslovakia. After
the merger with the second largest German law firm
Bruckhaus Westrick Stegemann it was renamed to
Bruckhaus Westrick Heller Löber, which was in 2000,
in connection with the merger with the English law
firm Freshfields Deringer, changed to Freshfields
Bruckhaus Deringer. In 2002 the Prague office of
Freshfields Bruckhaus Deringer was taken over by
the current partners of Vejmelka & Wünsch, Josef
Vejmelka and Petr Wünsch, who had been partners
in the above-mentioned foreign law firms. The law
office Freshfields Bruckhaus Deringer belongs among
the foreign law firms with which Vejmelka & Wünsch
closely co-operates.
The law office Vejmelka & Wünsch provides comprehensive legal services in all areas of law, relating
particularly to business activity, but also to the activities of public institutions and authorities of local
administration. Advisory services of the law office Vejmelka & Wünsch comprise corporate law, including
corporate acquisitions and joint ventures, media and
telecommunications law, competition law, bank and
insurance law, legal issues pertaining to real estate
transactions and construction law, labour law, intellectual property law, but also legal issues pertaining
to energy law and protection of the environment, tax
law, commercial and civil law obligations as well as
private international law. The wide range of provided

services encompasses also out-of-court settlements,
representation of clients before courts and arbitration
tribunals and defending their interests in insolvency
proceedings and in proceedings before the Competition Office, financial, labour, building, customs and
other administrative authorities. The activities of the
law office include also establishing of foreign corporations’ subsidiaries and branch offices in the Czech Republic and their representation before registry courts.
A regular part of the activities of the law office Vejmelka & Wünsch consists of the realization of comprehensive due diligence analyses and preparation
of contractual documents in connection with the implementation of strategic business projects (including
the so-called “green-field projects”) of foreign as well
as domestic investors in the Czech Republic in various
industrial and commercial sectors.
Among the lawyers active in our law office are also experts possessing special qualifications in the area of
IT law and pharmaceutical law, consumer protection
law and a number of other areas of private as well as
public law. Broad know-how and experience gained
during a long-standing practice have made Vejmelka
& Wünsch one of the leading law firms in the Czech
Republic.

CORPORATE LAW
The team of lawyers of the law office Vejmelka &
Wünsch has proved in a number of important projects
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in the area of corporate law the ability to render legal
services to foreign as well as domestic clients at the
highest quality. Advisory services of the law office encompass all areas of corporate law, in particular:
mergers, acquisitions, divisions and other transformations of business companies
provision of complex legal services to foreign investors in connection with the commencement of their
business activities in the Czech Republic
dispositions with enterprises
transfers of business shares, shares and other
assets
ordinary corporate agenda and corporate
governance
relations within holdings
protection of shareholders’ rights
settlement with minority shareholders during
transformation
assertion of claims arising from commercial
contracts
conducting of commercial law audits (due diligence) and preparation of legal reviews and
opinions

BANKING AND FINANCIAL LAW
Legal advisory in the area of banking and financial law
forms an important part of the legal services of the law
office Vejmelka & Wünsch. It includes, in particular:
legal advice relating to securities trading and preparation of securities prospectuses
legal advice in the area of capital market
preparation and review of credit agreements and
representation of clients in connection with the negotiation over, and conclusion of, such agreements
both on the side of crediting banks and credited
subjects
financial and operative leasing of movable assets
(in particular transport vehicles, including aircrafts,
utility cars, building machines and engineering facilities) as well as real estates, including preparation
and review of general leasing terms and conditions
and related contractual documentation
legal advice to investment funds
legal advice in connection with preparation of bids
for purchase and takeover of securities
preparation and review of all types of security agreements, bank guarantees and surety declarations

legal advice in connection with refinancing
conducting of financial law audits (due diligence)
and preparation of legal reviews and opinions

REAL ESTATE, CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
The lawyers of the law office Vejmelka & Wünsch
have extensive experience in satisfying various needs
of business and non-business entities falling into
these areas. The practice of the law office includes, in
particular:
legal advice in connection with the sale, lease and
other dispositions with real estates of all kinds, including industrial areas, blocks of flats and other
buildings, residential and non-residential premises
and plots of land
contractual encumbrance of real estates with liens
and easements
reviewing and advancing of restitution claims as
well as defence of clients against restitution claims
representation in building and other administrative
proceedings
complex legal services related to realization of development and other investment projects in the
area of real estates
legal audits (due diligence) of real estate assets and
preparation of legal reviews and opinions

COMPETITION AND PROCUREMENT LAW
The law office Vejmelka & Wünsch provides complex
legal services in the area of competition law, including
state aid and procurement, both under Czech law and
under EU law, in particular:
representation in proceedings before the Competition Office, European Commission and general
courts
preliminary assessment of transactions (mergers
and acquisitions) in terms of necessity to obtain a
clearance decision from the Competition Office and
European Commission, including preparation of
proposals for approval of the concentration
conducting of complex competition law audits,
i.e. assessment of contractual arrangements and
commercial practices in light of their compliance
with the applicable legal regulations in the area of
competition law, case law of the Competition Office, European Commission and relevant judicial
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authorities, suggestions to remedy ascertained
problematic aspects and preparation of practical
manuals with a view to minimizing potential risk of
non-compliance with competition law rules
preparation of internal rules of conduct for responsible officials in cases of investigations carried out
by competition authorities in business premises
(the so-called dawn raid manuals)
analysis of compliance of the intended or actually
provided state aid with the relevant EU regulations
legal support to contracting authorities as well as
tenderers in award procedures, including preparation of tender and contractual documentation and
support relating to preparation of offers

DISPUTE SETTLEMENT, LITIGATION AND
ARBITRATION
The law office Vejmelka & Wünsch provides effective
support to its clients conducting commercial law,
civil law, labour law and other disputes. Legal services provided by experienced lawyers encompass, in
particular:
legal analysis of the matter, including assessment
of the expected success rate of the client in the prospective judicial or arbitration proceedings
representation of clients in pre-trial negotiations
and preparation of settlement agreements
preparation of agreements on prorogation/derogation of court competence, arrangements regarding
local court jurisdiction and arbitration clauses
preparation of legal actions, remedies and other
submissions addressed to general as well as arbitration courts and administrative authorities
preparation of complaints to the Constitutional
Court and European Court of Human Rights
representation of clients before general courts of all
instances, including the Supreme Court, Supreme
Administrative Court and Constitutional Court of
the Czech Republic
representation of clients in arbitration proceedings
representation of clients in proceedings concerning
recognition and enforcement of foreign judicial and
arbitration awards
representation of clients in administrative proceedings of all kinds

INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Among the legal services provided by the law office
Vejmelka & Wünsch are also advisory services in the
area of intellectual property law, including the problematic of information technologies and unfair competition law. These services include, in particular:
legal analyses of cases involving violations of copyrights, trademark rights, industrial designs, patents
and other industrial rights as well as violations of
rights pertaining to Internet domains and legal
analyses of cases entailing unfair competition
conduct
preparation of license agreements and other contractual documents the subject-matter of which are
copyrights, industrial rights and other intellectual
property rights
submission of applications for national, European
and international trademarks
representation of clients in judicial and arbitration proceedings concerning copyrights, industrial
rights and other intellectual property rights, including rights to information technologies and rights
pertaining to Internet domains
representation of clients before the Industrial Property Office in proceedings concerning, in particular,
registration/deregistration of trademarks and other
industrial rights and in other proceedings
conducting of legal audits (due diligence) concerning industrial rights and other intellectual property
rights
legal advice to providers of information society
services

INSOLVENCY AND RESTRUCTURALIZATION
The law office Vejmelka & Wünsch provides complex
legal advice to creditors, debtors and other subjects
in insolvency proceedings and during restructuralization of enterprises and groups outside insolvency
proceedings, which include, in particular:
review of the suitability or necessity to initiate insolvency proceedings
representation of companies threatened by insolvency during negotiations with creditors
preparation of insolvency motions and notifications of receivables
representation at creditors’ meetings and in creditors’ committees
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representation in incidental disputes
preparation of proposals for reorganization and reorganization plans, advisory services in connection
with their implementation
analyses of draft contracts from the viewpoint of
the risk of insolvency proceedings

LABOUR LAW
Owing to the frequency of demands from, in particular, business entities, the provision of labour law
services belongs to the core activities of the law office
Vejmelka & Wünsch and encompasses, in particular:
preparation of employment, management and other labour law agreements and their amendments
assessment of financial and other labour law claims
assessment of grounds for termination of employment relations, preparation of notices of termination, immediate termination of employment relations, agreements on termination of employment
relations as well as agreements on ban of competitive conduct after termination of employment relations and other services relating to the termination
of employment relations
legal services in connection with collective
redundancies
preparation of working and organizational orders
and other internal labour law regulations and organizational measures
preparation of benefit and other incentive programmes for both managers and ordinary
employees
representation of employers as well as employees
in labour law disputes
legal advice in connection with collective bargaining
conducting of labour law audits (due diligence)

COMMERCIAL AND CIVIL LAW, PRIVATE
INTERNATIONAL LAW
These areas of law which, owing to their nature, logically intersect with other areas of law in which the law
office Vejmelka & Wünsch provides its services, form
a standard and significant part of its specialization
which is realized not only in its project advisory, but
also in satisfying the daily needs of clients. Legal services of the office encompass, in particular:

preparation of all types of commercial law and civil
law contracts, including general terms and conditions, representation of clients during negotiations
over, and conclusion of, these documents and in
assertion of claims arising from these documents
legal advice pursuant to regulations for the protection of consumers
reviewing and assertion of claims for compensation
of damage on property and health
reviewing and assertion of claims pursuant to regulations for the protection of personality
recovery of claims
reviewing of insurance claims and preparation of
insurance contracts, including preparation of general terms and conditions
legal advice and representation of clients in inheritance proceedings
legal advice pursuant to regulations in the area of
family law
reviewing and assertion of restitution claims
preparation of agreements on choice of law and
reviewing the application of conflict of law norms
legal advice in connection with the interpretation
and application of international agreements

PHARMACEUTICAL LAW
The law office Vejmelka & Wünsch possesses extensive knowledge and experience also in the area of
pharmaceutical law, including the regulation of advertisement for human and veterinary medical preparations. Its legal services encompass, in particular:
preparation of contractual documentation in connection with the realization of clinical trials and
non-interventional pharmaceutical studies, including negotiations with health institutions and investigators over the content of contractual terms
assessment of advertisements for medical preparations in terms of compliance with the statutory
requirements, including representation before the
competent administrative authorities
provision of legal advice relating to registration of
medical preparations and in connection with the
price regulation of, and trading in, medical preparations, including representation before the relevant
administrative authorities
legal advice concerning the protection of personal
data of patients and physicians
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PERSONAL DATA PROTECTION

EU LAW

Thanks to the experienced team of lawyers, the law office Vejmelka & Wünsch is also able to provide expert
legal advice in the area of personal data protection.
These legal services include, in particular:

The law office Vejmelka & Wünsch provides complex
advisory services in the area of European Union law
which, upon the accession of the Czech Republic to
the European Union, became an integral part of the
Czech legal system. Apart from standard advisory services concerning EU law, including legal assistance relating to consumer protection in the EU, the practice
of our legal experts encompasses, in particular:

registration of the administrators of personal data
with the Office for Personal Data Protection
preparation of contractual documentation for the
processing of personal data
legal advice in connection with the transfer of personal data abroad
representation in proceedings before the Office for
Personal Data Protection
assessment of measures relating to the monitoring of electronic mail and use of electronic communication means from the viewpoint of privacy
protection

ENVIRONMENTAL LAW
The experienced team of lawyers of the law office Vejmelka & Wünsch effectively helps its clients to orient
themselves in frequent changes of legal regulations
which take place especially in the area of environmental law. Legal services of the law office involve, in
particular:
legal advice relating to the environmental impact
assessment, integrated prevention and reduction
of pollution (EIA / integrated permission – IPPC)
environmental legal audits (due diligence) and
preparation of environmental legal reviews and
opinions
representation of clients before administrative authorities and courts in matters concerning protection of the environment
legal advice in the area of waste disposal, including
dangerous waste, packings, chemical substances
and chemical preparations
legal advice pursuant to legal regulations concerning the maximum admissibility of toxic and noxious
substances, in particular in the area of textile and
food industry
legal advice in the area of water protection and prevention of serious accidents
cooperation with competent experts at the individual stages of environmental protection

legal assistance in the area of competition law and
contractual relations within the European Union
unfair competition law and public procurement law
advisory services relating to the establishment of a
European Company (Societas Europaea), mergers
of European Companies and changes of their registered seats
preparation of legal reviews and opinions
advisory services relating to the area of EU funds
advisory services in connection with proceedings
before EU authorities

PRO BONO
As a renowned provider of legal services, Vejmelka &
Wünsch is fully aware of its share of responsibility for
the functioning of society based on the rule of law. For
this reason, the office actively participates in providing pro bono legal services to individuals with limited
financial resources and to non-profit organizations.
The office has expressed its support to the continuous
development of pro bono services in 2008 by signing
a Pro Bono Declaration and, in particular, by the willingness to provide to the above mentioned subjects
pro bono services within the framework of a project
of the Pro Bono Centre. In this connection, the law office Vejmelka & Wünsch has rendered legal assistance
to the non-governmental organization Iuridicum Remedium, o.s. in connection with the evaluation of
discriminatory conditions related to the sale of the
anonymous chip card “Opencard”, to the entity INEX –
Sdružení dobrovolnických aktivit (INEX – Association
of Volunteer Activities) pertaining to the development
of a legal framework for foreign volunteer projects,
or to the non-profit associations INTEGRACE and
Freedom for Animals Pilsen in connection with legal
review of their articles of association in order to adjust them to the legal regulation brought about by a
new Civil Code as from 1 January 2014. The law office
Vejmelka & Wünsch has also actively participated in
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the project of an on-line pro bono legal consultancy
relating to this new code of civil law.

INTERNATIONAL LEGAL ORGANIZATIONS
IBA
The partners of the law office Vejmelka & Wünsch are
members of IBA – the biggest and most prestigious
worldwide organization of lawyers and participate at
its actions.

THE LEGAL 500
The Legal 500 – a renowned independent association
providing law firm rankings – recommends the law office Vejmelka & Wünsch above all as a specialist for
the area of Commercial and Corporate Law (including
M&A) and for the area of Real Estate Law. Appreciated is also the experience of the law office Vejmelka &
Wünsch in the area of TMT.

CHAMBERS EUROPE
Chambers Guide is regarded as the most prestigious
independent guide in the area of law firms ranking.
The guide is published annually as a reference tool
for clients of law offices and its publishers diligently
strive to ensure the objectivity of their research. The
rating publication Chambers Europe for the year 2009
characterizes the law office Vejmelka & Wünsch as a
leading law firm in the Czech Republic in the area of
Commercial and Corporate Law (including M&A) and
Competition Law.

IFLR1000
Worldwide guide IFLR1000 compiles an annual ranking of the most prominent law firms and legal experts.
In the areas of Banking, M&A and Energy Law, they recommend the law office Vejmelka & Wünsch, namely
Petr Wünsch.

LAWYERS
Josef Vejmelka
He obtained his doctorate at Charles University,
Prague, Faculty of Law, in 1978. From 1979 to 1985

he worked as an in-house counsel in a foreign trade
company where he specialized in business and copyright law. From 1985 to 1990 he worked as an in-house
counsel of the Czech State Insurance Company, focusing on insurance, commercial and civil law. He was appointed as a Secretary to the national section of AIDA
in 1988. Josef Vejmelka is a member of the Czech Bar
Association and IBA. In 1990 he began to work in the
Prague office of Heller Löber Bahn & Partner, which
he led. He continued to practise there during the period 1998 to 2000 in which the firm became a branch
of Bruckhaus Westrick Heller Löber, and from 2000
to 2002, when the firm formed part of the network of
Freshfields Bruckhaus Deringer. In 2002, together with
Petr Wünsch, he took over the Prague office of Freshfields Bruckhaus Deringer and established an unlimited partnership of lawyers called Vejmelka & Wünsch,
v.o.s. (now s.r.o.). He participated as a speaker at several international seminars and conferences. He is
fluent in Czech, Slovak, English, German and Russian.
He is a co-author of the publication Czechoslovakian
Business Law and the author of various legal articles
about, among other things, foreign investments, including incentive programmes in the Czech Republic,
competition issues related to merger notification regimes, copyright and insurance contracts. Presently,
he specializes in commercial law, M&A, competition
law and real estate law.

Petr Wünsch
He obtained his doctorate at Charles University,
Prague, Faculty of Law, in 1978. From 1978 to 1980
he worked as a lawyer in the Czechoslovak Trade
Bank (Československá obchodní banka), where he
specialized in international credit agreements. From
1980 to 1989 he worked as a lawyer, and later as the
head of the legal departments of a number of Ministries responsible for the field of trade and industry.
From 1989 to 1991 he specialized, within the relevant
working group of the Industrial Property Office, in harmonizing the basic Czechoslovak industrial property
laws with Western European legal regulations. Petr
Wünsch is a member of the Czech Bar Association
and IBA. From 1991 to 1998 he worked as a lawyer in
the Prague office of Heller Löber Bahn & Partner. He
continued to practise there in the period 1998 to 2000,
during which it was a branch of Bruckhaus Westrick
Heller Löber, and from 2000 to 2002 when it formed
part of the network of Freshfields Bruckhaus Dering-
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er. In 2002, together with Josef Vejmelka, he took over
the Prague office of Freshfields Bruckhaus Deringer
and established an unlimited partnership of lawyers
known as Vejmelka & Wünsch, v.o.s. (now s.r.o.) He
speaks Czech, German, English, Swedish, Russian and
Slovak, being an officially certified interpreter of German and Swedish. He is a co-author of the publication
Czechoslovakian Business Law and of various legal articles relating, in particular, to corporate law, as well
as international private law and industrial property
issues. Presently, he specializes in commercial law,
M&A, real estate law, intellectual property law and financial and labour law. Petr Wünsch is an arbitrator
of the Arbitration Court attached to the Economic
Chamber of the Czech Republic and the Agricultural
Chamber of the Czech Republic.

Lucie Dietschová
Lucie Dietschová completed her legal studies at
Charles University, Prague, Faculty of Law, with a
focus on public international law and international relations. In 1996, she was awarded the Bernard
Bolzano Prize for her work on “International legal
aspects of drug control (UN mechanism, control of
legal market)”. She completed her trainee solicitor
practice between 1998 and 2001 in the international
law firms Bruckhaus Westrick Heller Löber and Freshfields Bruckhaus Deringer. Following the successful
completion of the bar exam and registration in the
list of attorneys-at-law of the Czech Bar Association in
2001, she was active in Freshfields Bruckhaus Deringer. Since the 2002 takeover of the Prague office of
Freshfields Bruckhaus Deringer by its former partners
Josef Vejmelka and Petr Wünsch, she has practised at
Vejmelka & Wünsch, where she became a partner in
2008. Lucie Dietschová is the co-author of a number of
professional publications, including some published
abroad. She specializes in due diligence, corporate
law and commercial law, labour law, real estate law,
construction law, advisory services for public administration authorities, in particular local government,
and confiscation and restitution laws. She is fluent in
Czech and German.

Martin Peckl
Martin Peckl commenced his work at our firm (at that
time part of Bruckhaus Westrick Heller Löber) in 2000
whilst still a law student at Charles University. After a

one-year course at the University of Turku (Finland),
he joined Freshfields Bruckhaus Deringer as an associate and continued to work in this position following
the 2002 takeover of the Prague office of Freshfields
Bruckhaus Deringer by its former partners Josef Vejmelka and Petr Wünsch. Martin Peckl became a
member of the Czech Bar Association in 2005. In 2008
he became a partner of Vejmelka & Wünsch. Martin
Peckl has extensive experience in corporate law (including M&A), securities law, labour law and real estate law. He is fluent in Czech, bilingual in German and
also speaks English.

Tomáš Fiala
Tomáš Fiala completed his studies at Masaryk University, Brno, Faculty of Law, with a Magister Iuris in 1993
and obtained his doctorate at the same university in
2001. From 1993 to 2001 he worked as a lawyer at the
Office for Protection of Economic Competition where,
from 1999 to 2001, he held the position of Director of
the European and International Department and was
a member of the Appellate Commission for the Field
of Economic Competition. He worked as an associate
for Freshfields Bruckhaus Deringer from 2001 to 2002.
Following the 2002 takeover of the Prague office of
Freshfields Bruckhaus Deringer by its former partners
Josef Vejmelka and Petr Wünsch, he pursued his practice in Vejmelka & Wünsch. In 2008 he was promoted
to Partner. Tomáš Fiala is a member of the Czech Bar
Association and the Czech Association of Competition
Law. He has participated as a speaker at a number of
seminars and conferences regarding competition law
and published various legal articles in this field. The
rating publication Chambers Europe 2009 referred to
him as a leading expert in competition law. He speaks
Czech and English. Presently he specializes in competition law, public procurement law, data protection
and pharmaceutical law.

Jiří Vlastník
Jiří Vlastník graduated in 2000 from the bachelor
study programme of the Police Academy of the Czech
Republic. He obtained his Magister Iuris at Charles
University, Prague, Faculty of Law, in 2005 and JUDr.
and Ph.D. degrees at the same faculty in 2008. During
his studies he participated in study programmes in
France at the University of Nancy 2 and at the University Paris II – Panthéon-Assas. From 2005 to 2008
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he worked as an associate in a renowned Prague law
firm. Since 2008 he has been a member of the Czech
Bar Association. He joined Vejmelka & Wünsch in
2009. Jiří specializes in commercial law, particularly
in corporate law and the law of contracts, and also in
civil law, European law and litigation. He is the author
or co-author of several legal publications. In 2015, he
was promoted to Partner. He speaks Czech, English
and French.

of Freshfields Bruckhaus Deringer. Since the 2002
takeover of the Prague office of Freshfields Bruckhaus
Deringer by its former partners Josef Vejmelka and
Petr Wünsch, she has worked for Vejmelka & Wünsch.
Markéta is a member of the Czech Bar Association.
She speaks Czech, English, German and Italian. Presently, she specializes in commercial law, M&A, real estate law and environmental law.

Petr Dvořák
Petr Dvořák obtained his magister iuris degree at
Charles University in Prague, Faculty of Law, in 2005.
During his studies he participated in an exchange
study programme at the University of Friedrich Wilhelm in Bonn, Germany. Thereafter, between 2005
and 2007, he worked as an associate in a renowned
Prague law firm. He joined our law office Vejmelka
& Wünsch. in 2007 and specializes in corporate and
commercial law, acquisitions and related audits (due
diligence) and labour law. Since 2008, Petr Dvořák has
been a member of the Czech Bar Association as an attorney-at-law. He speaks Czech, German and English.

Jakub Vaněk
Jakub Vaněk gained his legal education at Charles University, Prague, Faculty of Law. During his studies he
participated in a study programme at Heinrich-Heine
University, Düsseldorf. Subsequently, he worked as an
associate in the Prague office of a reputable international law firm. Jakub joined Vejmelka & Wünsch in
2006 and he specializes primarily in complex advice
concerning commercial law, with particular emphasis
on corporate law, M&A, corporate governance and,
furthermore, in commercial and civil obligations and
labour law. Jakub Vaněk has been a member of the
Czech Bar Association since 2010. He speaks Czech,
English and German.

Markéta Protivánková
Markéta Protivánková obtained her Magister Iuris at
Charles University, Prague, Faculty of Law, in 1998
and her doctorate at the same university in 2002. She
worked as an associate for the Prague office of Bruckhaus Westrick Heller Löber from 1998 to 2000. Marketa continued to practise law there from 2000 to 2002,
when the firm formed part of the world-wide network

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Italská 27
120 00 Prague 2
Tel.:
+420 222 25 30 50
e-mail: prague@vejwun.cz
www.vejwun.cz
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. is
a boutique-type law firm in the Czech Republic specializing in provision of complex legal services in the
areas of:
company law and corporate governance
M&A transactions
employment law
litigation
The law firm has provided its services since 2008.
The clientele comprise the broad spectrum of subjects – reputable international companies with securities quoted on primary European capital markets
and banks, but also private and family companies of
various types and size or individuals.
The law firm has been ranked among the recommended law firms in the area of employment law in
the Leading Law Firm of the Year organized by EPRAVO.CZ for the year 2015 and 2016.
The law firm has been repeatedly stated among the
most reputable law firms in the Czech Republic.

OUR EXPERTISE
Company law and corporate governance
The law firm specializes in the provision of complex
corporate and labor law consultancy in the area of

the corporate governance of companies and holding
groups.
The services comprise, in particular, complex legal advisory in the area of:
setting an optimal organization, structure and internal principles of various legal entities
setting remuneration rules of members of corporate bodies and employees of various legal entities
structuring of powers and competences of individual corporate bodies
optimal organization and structure of holding
groups and other similar groups of interconnected
persons
contractual and other relationships between entities and persons within holding groups

Mergers and acquisitions
The law firm focuses on provision of legal advice in
the area of mergers and acquisitions, corporate asset
deals and other corporate assets transactions, as well
as, other forms of reorganization and restructuring of
legal entities.
The services include, in particular, complex advisory
in the area of:
transferring of shares and ownership interests in
commercial companies
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reorganizations of commercial companies including mergers, changes to legal forms, divisions or
transfers of equity to a sole shareholder
transfer of an enterprise or contribution thereof into
the registered capital of a commercial entity, as well
as, other various asset deals

Labor law
The major expertise of the law firm is the provision of
complex legal advice in the area of labor law and human resources.
The services include, in particular, the complex advisory in the area of:
preparation and negotiation of labor and managerial contracts, as well as, termination of labor law
relationship, including issues concerning collective
employment termination
setting of principles for remuneration of employees
(including remuneration of top management)
organization of hours of work and rest time, as well
as, other aspects of labor law relationship, including work time account
relationships between an employer and trade
unions, including collective bargaining
employment through an agency of work
labor law aspects of passing of rights and obligations arising from labor law relationship to another
employer in connection with restructuring of the
original employer or transfer of activities of the
original employer or its parts to another employer

Litigation
One of the most important expertise of the law firm is
the provision of legal services in connection with disputes resolutions and litigation.
The lawyers represent clients in various court and arbitration proceedings in commercial, civil and labor
law disputes, including protection of personality, protection of intellectual property, insolvency and execution proceedings, administrative court proceedings
and in proceedings before the Constitutional Court of
the Czech Republic.

Other legal areas
Contracts
Complex legal services in connection with the preparation and negotiation of commercial contracts of
various types, including investment project contracts,
sale and purchase agreements, contracts for work,
credit and loan contracts, agreements on transfer of
an enterprise or its part, software and hardware agreements, license agreements, service agreements and
agreements on assignment of rights and obligations.
The legal advice in this area is full service including
pre-closing steps such as complete preparation of
contractual documentation and participation in negotiations with the relevant counter-party, as well as
the resolution of post-closing issues arising from execution of the contract and potential disputes relating directly or indirectly to the respective contractual
relationship.
Real Estate
Full spectrum of legal services in connection with the
preparation and negotiation of purchase agreements
and lease agreements concerning real estate, including real estate construction agreements.
Intellectual Property
Legal services in the area of protection of intellectual
property, including license agreements or representation of clients in relating disputes. In this area the law
firm cooperates with a reputable patent office.
Unfair competition and defamation
Complex legal services in connection with protection
of the client against unfair competition, as well as, defamatory behavior of third persons.
Securities and capital markets
Legal advice in the area of securities and capital markets law, including shares and debentures issuances,
mandatory tender offers or performance of overall notification duties towards the capital market as well as
the Czech National Bank.
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Banking law and insurance
Legal advice in the area of banking law, in particular, in
connection with the preparation of loan agreements,
including syndicated loans, bank guarantees and other bank transactions and products.

posed on them due to ride in public transport without
a ticket because their parents did not give money to
them.

PARTNERS
Michal Vepřek

Insolvency and debt restructuring
Complex legal services to entities in a financial distress with the aim of restructuring of their debts, as
well as, entities within insolvency proceedings.
Administrative Proceedings
Representation of clients in proceedings before various administrative bodies and authorities, including,
trade license offices, land cadasters and building offices, as well as, in tax and charge proceedings and proceedings before the Czech National Bank in the area
of capital market supervision.
Family law
Complex legal services particularly in the area of community property law and divorce process, including
representation of clients in proceedings on child care,
divorce and settlement of community property.

PRO BONO
For the long time the law firm also pursue its activities in the area of pro bono within the project Children
free of debts (Děti bez dluhů). The law firm represents
children from foster homes and foster care in court
proceedings, where these children are sued for debts
in the amount of ten thousands of Czech crowns,
which arose in connection with failure of their parents
to comply with parental responsibility to support and
maintain the children. Thanks to this project the law
firm has already achieved to relieve few tens of individual children from debts, which relief allows them
to start their independent adult lives after their leaving
of foster homes. The project also succeeded in enforcing of adoption of the law, by which children may not
be liable for debts for communal waste. The major
success is also achievement of numerous judicial decisions of the Constitutional Court, which confirmed
that courts breached procedural rights of children in
proceedings, where children were sued for fines im-

employment law.

Michal Vepřek focuses in his
long-term practice on provision
of complex legal services in the
area of corporate governance,
M&A and company law. He is also
a reputable expert in the area of

He participated, for example, on the restructuring of a
prominent petrochemical group of companies or numerous transactions concerning purchase of share or
ownership interests in business corporations.
He has extensive experience with provision of legal
services in connection with collective bargaining in
companies operating in air transportation, petrochemicals, public transportation or light machinery. He provided legal services to various prominent
subjects in the Czech Republic in connection with
labor law relationships, including regulation of remuneration of employees, preparation of internal
documents in the area of rights and obligations of
employees and negotiations of agreements with the
top management.
Michal Vepřek also provides legal services in the area
of real estate, where he participated on various important complex transactions in connection with construction and operation of administrative buildings,
warehouses and shopping centers.
He also gives lectures, especially on obligations and
liability of corporate body members, remuneration
in business corporations, major labor law institutes
and issues concerning corporate bodies and their
functioning.
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Ondřej Caska
Ondřej Caska focuses on complex legal services in the area of
corporate governance, M&A, contracts and insolvency.
He participated on numerous
major acquisitions and divestments of shares in business corporations, provision
of legal services to Czech and foreign participants on
capital markets and provision of legal services in connection with restructuring of the business company
within the insolvency.

Alena Vlachová
Alena Vlachová is an expert in
provision of complex legal services in the area of litigation and
arbitration. She also focuses on
corporate, labor and family law,
intellectual property, real estate
and administrative proceedings.
She also provides legal services in the area of international arbitration and foreign investments protection.
She is a founder of a pro bono project “Children free of
debts”, in which she provides legal consultancy free of
charge to children from foster homes.

Complex legal advisory to JACOBS DOUWE EGBERTS CZ in the area of labor law, corporate law
and contract law
Legal advisory in the area of labor law to ŠKODA
TRANSPORTATION
Legal advisory in the area of labor law to Czech
branch of ING BANK
Legal advisory in court disputes with former employees of České aerolinie
Legal advisory within restructuring of companies
within UNIPETROL group
Legal advisory in connection with contracts (including competition law aspects) to companies UNIPETROL group
Legal advisory in the area of labor law to Terex Material Handling and F.X. MEILLER Slaný
Legal advisory to ANWIL in the area of corporate law
and insolvency law
Legal advisory to investors during their divestment
of shares in CZECH PRECISION FORGE
Legal advisory to developer in connection with
preparation and realization of brow field-type
project, preparation of complex contractual documentation to provider of accounting software and
wages software, legal advisory and representation
in a dispute on invalidity of entry of enterprise into
registered capital of company operating in telecommunications etc.

In the years 2015 and 2016 she has been ranked by the
magazine Legal advisor (Právní rádce) among the reputable Czech women in the area of advocacy.

EXPERIENCE
Our law firm participated on numerous major transactions, including:
Legal advisory in connection with restructuring of a
company České aerolinie
Legal advisory to ORCO PROPERTY GROUP in
connection with its protection against minority
shareholders
Legal advisory in the area of remuneration of top
management and corporate governance to companies of UNIPETROL group
Legal advisory in connection with transfer of shares
in ČESKÁ RAFINÉRSKÁ

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
Husova 242/9
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 222 220 775
e-mail: info@vcv.cz
www.vcv.cz
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Advokátní kancelář
Vych & Partners, s.r.o.
"Since 2005, we have been building on reliability,
personal approach and mutual trust. No case is
just a number in a file for us. It is always a story
we help to direct in a way that, at the end, our client should have a sense of the greatest victory."
During the existence of our law office we have designed and completed several complex acquisition
projects for our clients. These involved purchase of
shareholder shares, enterprises and parts thereof, formation of joint ventures and other types of cooperation, where our clients.
We have extensive experience and knowledge in the field
of public procurement law and have participated in the
execution of numerous PPP projects (Public Private Partnership). In the long-term we specialise in provision of
legal services to companies providing infrastructure services, such as operation of water and sewage systems,
heat systems, waste treatment and other communal services, biogas stations and photovoltaic power stations.
Our attorneys are also sought after for their expertise
in environmental law (EIA, IPPC and others). We have
successfully defended the rights of entities whose investments in real estate were jeopardized by illegal
land use planning.
We are strong in the area of labour law. Veronika
Bočanová, the attorney of our office, is a founding member of Czech Employment Lawyers Association (CzELA).

Our clients' business activities could potentially be
harmed by criminal acts of counterparties or third
parties resulting in economic loss. Consequently, we
focus on the application of property rights of our clients as parties affected by criminal acts of other persons pursuant to the relevant provisions of the Criminal Procedure Code.
In addition the main focus of our office, we provide
legal services in other areas, such as civil law, copyright law, real estate agenda, disputes including arbitration, bankruptcy law etc. When solving any problems we strive to propose a solution which is clear,
structured and concise. Should there be multiple
solutions to the problem, we make sure that our clients are aware of any potential risks connected with
each alternative.
When providing our services, we insist on a comprehensive solution to the problem not only from a legal but also from a tax perspective while respecting
the economic aspects of the transaction. This goal is
achievable because Jan Vych, the founding member
of the office, has degrees in both law and economics,
specialising in finance and banking.
In order to provide comprehensive solutions we closely cooperate with tried and trusted specialists on taxation, accounting, auditing and evaluation, as well as
with court executors, notaries, environmental consultants and other professionals.
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We provide our services in Czech, Slovak, English, German and French.

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Prague 2
Tel.:
+420 222 517 466
e-mail: office@ak-vych.cz
www.ak-vych.cz
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WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o.
advokátní kancelář
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 1000 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.
Weil has long provided legal services in a wide
range of legal areas such as mergers and acquisitions, corporate law, civil, commercial and labor
law, financial law, administrative law and competition 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 clients
in proceedings before courts, administrative authorities and arbitrators both in the Czech Republic and abroad.
Weil has long ranked among the best-rated law
firms in the Czech legal services market.
In 2016 Weil was chosen by epravo.cz as the “Law
Firm of the Year” in the Mergers and Acquisitions
(M&A), Arbitration and Dispute Resolution and
Capital Markets categories.

In 2015 Weil won the “Law Firm of the Year” award
(an annual event organized by epravo.cz) in the International Law Firms category, and the Law Firm of
the Year in the Mergers and Acquisitions (M&A) and
Arbitration and Dispute Resolution categories, in 2014
Weil has been selected by epravo.cz as “Law Firm of
the Year” for the Best Client Services, winning also in
the Mergers and Acquisitions (M&A) and Competition
Law categories.
The Firm’s knowledge, experience and professionalism in the field of Competition Law is also evidenced
with two awards Weil received both in 2015 and 2014,
“Corporate Intl Magazine Global Award – Competition
Law Firm of the Year in the Czech Republic” and “Competition Law Firm of the Year in the Czech Republic”
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 Republic – 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, the firm was selected by epravo.cz the
“2012 Law Firm of the Year” in the International Law
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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 Corporate
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 Resolution 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 Budapest Offices, Weil
Prague was named by the renowned Editor’s House
Financial Times / Mergermarket the “CEE Legal Adviser of the Year 2011” in the Mergers and Acquisitions
(M&A) category. The prestigious international magazine International 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
prestigious survey organized globally among law firm
clients by International Law Office, an international
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 Telecommunications 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 Europe 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 markets 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, GOTSHAL & MANGES s.r.o.
advokátní kancelář
Křižovnické náměstí 193/2
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 221 407 300
e-mail: prague.reception@weil.com
www.weil.com
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Weinhold Legal, v.o.s.
advokátní kancelář
Weinhold Legal was established in 1996 and we currently boast a team of more than forty Czech, Slovak
and foreign lawyers, bringing together the international know-how and a detailed knowledge of the local legal environment. Weinhold Legal has offices in Prague
and Brno and is a part of the EY global organization
that is represented in more than 150 jurisdictions.
Weinhold Legal is one of the largest international law
firms operating in the Czech and Slovak Republics.
Weinhold Legal provides legal services in the following 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 conferences 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 solutions to business questions and to manage, implement and close
transactions in which legal, tax, accounting and financial advice are closely interrelated.
Weinhold Legal holds a security clearance from the
National Security Authority, which allows access to
classified information. This is evidence of our marked
careful approach to confidentiality 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 certification 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.

SELECTED RECENT TRANSACTIONS:
ITAKA/ČEDOK - Comprehensive legal advice to the
Polish group ITAKA, the biggest travel agency active
on the Polish market, in respect of the acquisition of
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the oldest and the most famous Czech travel agency
ČEDOK. ČEDOK has been on the market continuously since 1920. Our complex legal services in relation
to the acquisition of ČEDOK included among others
advice on transactional structure, legal due diligence
and negotiating contractual documentation governed by Czech law. Further, Weinhold Legal has been
representing the client in the process of obtaining the
antimonopoly clearance.
LKQ Corporation /Auto Kelly, ELIT- Legal services to
LKQ Corporation - a leading US distributor of auto
parts and accessories - in connection with the acquisition of Rhiag-Inter Auto Parts group from the private
equity group Apax Partners. Rhiag-Inter Auto Parts
group includes the leading distributors of auto parts
in the Czech Republic and Slovakia - ELIT Group and
Auto Kelly. The announced deal value was 1.04 billion
euros. Weinhold Legal provided legal services in two
jurisdictions: the Czech Republic and Slovakia. Advisory included Czech and Slovak legal aspects of the
transaction, including extensive legal due diligence.
K&L Gates advised LKQ Corp. on other aspects of the
transaction. Further, Weinhold Legal assisted LKQ
group in relation to the issue of senior notes in the aggregate principal amount of EUR 500 million due 2024
and white wash procedure.
Directorate for National Roads and Highways / Ministry of Transportation – Comprehensive legal advisory
to Directorate for National Roads and Highways and
Ministry of Transportation in connection with several
public tenders for the winter and ordinary maintenance of the roads. The value of the tenders is billions
CZK.
Group of Senators – Constitutional Court Complaint
- Weinhold Legal has been representing a group of
Senators of the Parliament of the Czech Republic in
the Constitutional Court proceedings initiated by the
senators who propose to abolish a part of the law that
according them introduces a censorship.
Tsubakimoto – Legal assistance to Tsubakimoto with
acquisition of the land plot in industrial zone Ovčáry
u Kolína from City of Kolín, including related negotiations regarding utilities easements and communication with architects with respect to the public building
permits.

Lagardére Group – Legal assistance to Lagardére
group in negotiations with Prague Airport of Václav
Havel about establishing and building walk-through
duty free zones in both terminals of the airport. Our
legal services comprised of the negotiations of the
building conditions and conditions of the long term
rents.
Chropyňská strojírna – Legal advisory to Chropyňská
strojírna, the largest producer of machinery and injection moulds for the automotive industry in the Central
European region, in connection with the implementation of its new holding structure, including establishment of the structure, mergers and demergers of the
companies in the holding.

OUR AWARDS AND ACCOLADES:
Below are some comments made on Weinhold Legal and our awards in the specialised legal press and
respected legal guides to law firms in Europe and
worldwide:

Mergermarket
In 2005-2016, Weinhold Legal has been ranked among
Top 7 M&A legal advisors in the Czech market by volume (i.e. a number of deals) in the Mergermarket legal advisors league tables for M&A transactions. 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.

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global
Awards
Weinhold Legal has been selected by Corporate Intl.
Magazine Legal Awards
as the Law Firm of the Year in the Czech Republic
in 2015

ACQ Global Awards / Country Awards
Weinhold Legal was selected by the UK magazine ACQ
as the Arbitration and Litigation Law Firm of the
Year for the Czech Republic as part of ACQ Global
Awards 2015
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The European Legal 500: EMEA

Managing IP

Within M&A and Dispute resolution Weinhold Legal is
a first tier firm, ranked further in Banking, Finance and
Capital Markets, Corporate, Technology, Media & Telecoms, Real Estate & Construction and Tax.

Weinhold Legal is ranked as Tier 3 law office by the
Managing Intellectual Property magazine 2015 ranking for the Czech Republic. Martin Lukas is ranked as
the IP Star (2015) for the Czech Republic, in the area of
Trade marks.

Chambers Europe/Chambers Global
Ranked for the areas of Banking & Finance, Corporate/M&A, Dispute Resolution, Employment, Restructuring & Insolvency and, Real Estate and recognised in
the areas of Intellectual Property and Private Equity.

Chambers Europe Awards for Excellence
Weinhold Legal has been shortlisted for Chambers
Europe Awards for Excellence 2012 and 2014 for the
Czech Republic.

IFLR 1000
Weinhold Legal is ranked in the areas of Banking and
Finance, Capital Markets, Mergers & Acquisitions and
Restructuring and Insolvency.

Media Law International
Weinhold Legal is ranked as Tier 3 law office by Media
Law International Guide 2015 for the Czech Republic.

World Trademark Review
Weinhold Legal is ranked as Bronze law office by
World Trademark Review 2015 for the Czech Republic.

World Tax
Weinhold Legal is ranked as Tier 3 law office by World
Tax 2015, International Tax Review’s directory 2015 for
the Czech Republic.

Who’s Who Legal
Daniel Weinhold and Milan Polák belong to a handful
of lawyers from the Czech Republic ranked among experts as leaders in the following categories.

Daniel Weinhold
Who's Who of Mergers & Acquisitions Lawyers 20102011, 2013-2016
Who´s Who of Government Contracts Lawyers 2016
Who's Who of Commercial Litigators 2012, 2013,
2014 and 2015
Who's Who of Banking Lawyers 2012, 2013 and 2014
Who's Who of Project Finance Lawyers 2012
Who's Who of Private Funds Lawyers 2010

Milan Polák
Who's Who of Commercial Litigators 2012, 2013,
2014 a 2015

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 225 385 333
e-mail: wl@weinholdlegal.com
www.weinholdlegal.com
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White & Case (Europe) LLP,
organizační složka
WHITE & CASE IN CZECH REPUBLIC

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,
it is one of the largest global law firms in the Czech
Republic.
Our Prague office has provided legal and tax advisory
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 in 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 restructuring and insolvency, debt and equity capital markets, real estate, litigation, arbitration, competition
and anti-trust, IP /IT, tax and criminal law.
Please see Section B for an in-depth description of our
Czech practice and highlights from the last 12 months.

WHITE & CASE PRAGUE AWARDS
The White & Case Czech practice is widely recognized
by all of the legal benchmarking publications, including Chambers, the Legal 500 and IFLR 1000, which
unanimously and continuously rank us in the top
tier across all major practice areas. In the last twelve
months, we have won the following awards, recogniz-

ing the breadth and strength of our legal practice in
the Czech Republic:
Named "Law Firm of the Year" in the Czech Republic, International Financial Law Review (IFLR) Annual European Awards 2014, 2015, 2016.
Named the only law firm in the Czech Republic to
be ranked Tier 1 in all practice areas ranked by IFLR
1000 in 2016.
Named “CEE Legal Advisor of the Year” at the Mergermarket European M&A Awards in 2015.
Received the best overall rankings of all law firms in
the Czech Republic in 2015, Chambers Global and
Chambers Europe.

WHITE & CASE PRAGUE HIGHLIGHTS
White & Case is one of the largest law firms in the
Czech Republic – with over 50 lawyers and tax advisors, including 14 partners and 2 counsel. Our team
includes lawyers qualified in the Czech Republic,
England and Wales, and New York.
Many of the leading mandates that we have handled over the last 12 months have included substantial cross-practice and cross-border advice, as
noted below in the selected matter highlights. Our
ability to bring to bear top flight experience in all
core areas of practice is of substantial commercial
benefit to clients.
Our corporate/M&A practice was the most active
in the Czech market in 2015, according to Mergermarket, which ranked White & Case number two
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legal advisor for M&A work in the Czech Republic by
both deal count and deal value in 2015. No other
law firm in the Czech Republic made it into the top
three rankings in both categories in 2015. To further
illustrate this, White & Case was named CEE Legal
Advisor of the Year at the Mergermarket European
M&A Awards in 2015. By way of further proof, our
team advised on the single largest M&A deal among
private owners in CEE in 2015, the €1.16 billion sale
of Czech CGS Holding to Swedish industrial giant,
Trelleborg.
White & Case has the largest and most experienced
bank finance team in the Czech Republic, and has
completed more than 150 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
the deals executed by our team include first-of-akind structures, 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 U.S. law
expertise on all types of financings, including senior, mezzanine and high-yield financings.
The team of White & Case in Prague is currently involved in all major ongoing financial restructuring
and insolvency projects across the domestic market. Given the confidential character of these projects, most of them are unfit for publication; from
among the engagements where our involvement
is public knowledge (because of mandatory notification in the insolvency register), we may cite the
unique pre-approved reorganization of Motorpal,
a.s. or the financial restructuring of Vítkovice Group
as particularly noteworthy examples.

SELECTED SIGNIFICANT PUBLIC MATTERS FROM
LAST 12 MONTHS
Our strengths in the Czech Republic have led us to
have 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 items below best highlight our strength as
a legal service provider in the Czech Republic.
White & Case represented the owners of ČGS Holding a.s., the Czech Republic-based rubber conglomerate with leading positions in agricultural

and speciality tyres as well as engineered polymer
solutions, on the sale to Swedish industrial giant,
Trelleborg. The total cash consideration amounts
to approx. CZK 31.6 billion (EUR 1.16 billion) on a
cash and debt free basis. Our client employs approx. This transaction represents the most significant M&A deal among private owners and strategic
investors in CEE in 2015.
White & Case advises Avast Software, one of the
world's major players in the security software market, on its agreement to acquire New York Stock
Exchange-listed AVG Technologies N.V., a developer
of business, mobile and PC device security software
applications, for a total consideration of USD 1.3
billion.
White & Case represented a private client account
managed by Palmer Capital, the real estate investment management company, in the EUR 100
million acquisition of a portfolio of retail assets in
the Czech Republic from Atrium European Real Estate, a leading owner, operator and developer of
shopping centres in Central and Eastern Europe.
The portfolio consists of 10 retail assets located
throughout the Czech Republic, with a total lettable
area of approx. 86,200 square meters, and comprises smaller format retail properties.
White & Case has advised an investment vehicle advised by Macquarie Infrastructure and Real Assets
(MIRA) on its EUR 79 million acquisition of a 132,000
square meter portfolio of four logistics and light industrial assets in the Czech Republic and Slovakia
from joint sellers HB Reavis Group and HB Reavis CE
REIF fund, each of which held two assets.
White & Case represented EP Infrastructure, a.s.
(EPIF), a leading energy infrastructure utility operating primarily in the Slovak Republic and the
Czech Republic, fully owned by Energetický a
průmyslový holding, a.s. (EPH), a leading Central
European energy group, in its contemplated initial public offering of ordinary shares and GDRs
of EPIF and listing of the ordinary shares on the
Prague Stock Exchange and GDRs on the London
Stock Exchange. At a very final stage of the process, EPH has decided not to proceed with the
selling of a minority stake in EPIF via an initial
public offering. The contemplated offering would
have been the first substantial IPO on the Prague
Stock Exchange for several years, the estimated value of the IPO by Reuters and the Financial
Times was several billions of euros.
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White & Case represented Banca IMI S.P.A., BNP
Paribas Fortis SA/NV, Československá obchodní
banka, a.s., ING Bank N.V., Komerční banka, a.s.,
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. and UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. in their role as financing
coordinators for Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., the operator of the largest data and communication network in the Czech Republic. This
transaction was the largest financing operation in
2015 in the Czech Republic. It was also the most
important among those transactions in the Czech
Republic whose structure involved a whitewash
procedure, so as to resolve the restrictions arising
from the ban on financial assistance.
White & Case is representing TAMEH, an energy
group that is a joint venture of ArcelorMittal and
Tauron, in up to CZK 2.39 billion and PLN 507 million senior term and revolving facilities provided to
the TAMEH group by a syndicate of global lenders
arranged by Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisen Bank Polska S.A. and Raiffeisenbank a.s. The
senior facilities were preceded by a CZK 1.2 billion
bridge facility provided to the Czech subsidiary of
the TAMEH Group by Raiffeisenbank a.s.
The first export credit to Laos to be insured by the
Czech EGAP export insurance agency and one of
the largest ECA covered deals in the Czech Republic
in 2015. We represented UniCredit Bank Austria AG
and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. in the negotiation of the export credit facility
agreements of EUR 44,948,000 and EUR 51,000,000
which were provided to the Government of Laos
for the purpose of the turnkey reconstruction and
expansion of the Friendship Hospital in Vientiane
by VAMED Engineering GmbH and VAMED Health
Projects CZ s.r.o. The export credit was insured by a
combination of export insurance products provided by the Czech (EGAP) and Austrian (OeKB) export
insurance agencies. This transaction was named
“State Supported Transaction of the Year 2015” by
the Czech export insurance agency (EGAP).
Restructuring of a major Czech auto-parts producer Motorpal, a.s. - a unique pre-packed formal court
reorganization approved by the creditors. White &
Case advises Commerzbank as an agent in the financial restructuring of a major Czech auto-parts
producer Motorpal, a.s. On the basis of our advice
and provided analysis, the clients agreed on the restructuring of the loan and ultimately agreed to a
unique pre-packed formal court reorganization ap-

proved by the creditors. This type of reorganisation
is used for the first time on the Czech market.
Restructuring of project financing for a Spanish borrower in relation to construction of a power plant
(one of the largest restructurings in Spanish history) White & Case is advising the financing banks in
relation to the outcome of the pre-insolvency proceedings of the Spanish energy, telecommunications and transport conglomerate consisting of the
parent company and 30 subsidiaries which filed for
protection against creditors pursuant to the Spanish Insolvency Act. The moratorium was followed
by the conclusion of a standstill agreement with
the creditors, including our client. Our clients provided ECA-covered financing to one of the companies of the group to finance an export by a Czech
exporter. The financing is guaranteed by the parent
company.
In addition to advising ČEZ, a. s. on numerous domestic legal matters, White & Case is providing a
wide range of legal services to ČEZ, a. s. in relation
to their Central and Eastern European operations.
White & Case is also advising numerous significant
companies within the energy sector such as Energetický a průmyslový holding, a.s. and NET4GAS, s.r.o.,
to name but a few.

White & Case (Europe) LLP, organizační složka
Na Příkopě 854/14
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 255 771 343
www.whitecase.com
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WOLF THEISS Rechtsanwälte
GmbH & CO KG, organizační složka
Wolf Theiss, one of the leading law firms in Central,
Eastern and South-Eastern Europe, advises on all areas of business law. Its inherent experience includes
in particular:
Corporate Law, Mergers & Acquisitions
Banking & Finance & Capital Markets
Real Estate & Construction
Energy & Infrastructure
Labour law
Dispute Resolution
Competition Law
Intellectual Property and Information Technology
law
Telecommunication, Media and Technology
Regulated sectors & Public Procurement

REFERENCES:
ČEZ – Slovenské elektrárne
Palladium Praha
LUKOIL Aviation Czech s.r.o. in court proceedings
against the Czech Republic

Our clients are domestic and foreign companies and
financial institutions, to which we are advising on large
acquisition transactions as well as divestment, joint
venture projects, financing and restructuring.
We realize that every transaction and every client requires an individual approach and that we need to
find a specific solution. The essential precondition for
successful collaboration is to establish a strong and
long-term relationship with the client and also strategic thinking with regards to client's intentions. Because we are in the constant contact with regulators
and public institutions, our client can always be one
step ahead in today's changing business and legislative environment.

WOLF THEISS Rechtsanwälte
GmbH & CO KG, organizační složka
Pobřežní 394/12
186 00 Prague 8
Tel.:
+420 234 765 111
e-mail: praha@wolftheiss.com
www.wolftheiss.com
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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
We know the real practice of Czech courts. We cooperate with economic and tax advisors, expert institutions, 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 judicial reorganization of companies in the Czech Republic. We have a unique know-how. We have gained
practical experience in specific M & A transactions,
including delegated reorganization, where the investor acquires the target corporation or its business from the original owner after adjusting for old
debts.

SOME OF OUR REFERENCES
LARGE CORPORATIONS
EGAP
legal representation in insolvency proceedings concerning VÍTKOVICE
OKD
legal representation of the AWT group as the largest trade creditor in insolvency proceedings and on
creditors’ committee
POLDI
agenda insolvency administrator
VIA CHEM GROUP
agenda insolvency administrator
SHANGHAI MALING
agenda insolvency administrator
ECM CHINA
concern insolvency proceeding
MOL
comprehensive legal representation in court recovery of receivables
SBERBANK
legal analysis and representation of bank in proceedings at the Supreme Court of the Czech
Republic
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RAIFFEISENBANK
legal representation of the bank in litigation from a
syndicate agreementlegal representation
contractual agenda

Small and medium-sized enterprises (SME)
JOB AIR
technic legal representation of the CZECH EXPORT
BANK as a syndicate creditor

tions. We work for corporations, shareholders, banks,
creditors and strategic and financial investors. We
provide services of insolvency administrators, with
special license, which the law requires for all types of
reorganizations.

Representation

SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH
DRUŽSTEV
legal representation, contractual agenda

For 20 years we have been focusing on representing
corporations, banks and creditors in insolvency 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.
We organize the systemic solving of credit risk.

FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ
legal consulting

Administrator services

SME reorganization
reorganization of many small and medium-sized
companies under the new legislation

RECEIVABLES
For commercial corporations solving of receivables for
trading corporations using our own branch network in
all insolvency districts throughout the Czech Republic.

OUR MARKET SHARE
Our market share in all current court reorganizations
in the Czech Republic is 34% (2016).

We hold a security certificate from the National Security Authority and a special license to administrate insolvencies of corporations and financial institutions.
We provide services of insolvency administrators in
bankruptcies and reorganizations. We use efficient
techniques based on our experience in hundreds of
resolved cases.

Expertise, strategic consultation
Insolvency and corporate restructuring with the center of main interests in the Czech Republic (COMI)
is governed by Czech law. Our contribution lies in
the thorough knowledge of the Czech judicial environment and informed decisions. Monitoring your
economic interest as well as protection against local
managerial risks.

Transactions
A crisis is an opportunity for change. Corporations
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 into debt-free companies.

OUR OFFER GUIDE
Reorganization
Our team is working on the most significant reorganization cases in the Czech Republic. We have acquired
unique know-how. We bring our clients proven solu-
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JUDR. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ, ENTITY PARTNER
What would I say if I were to characterize our
company in four sentences:
The longer you do something, the more possibilities for solutions you see, and the more accurately
you estimate what will happen.
We’ve been on the market for a quarter of a century, and we exploit our experience from hundreds of
successfully managed insolvency and restructuring
cases.
We specialize in the insolvency court process and
implement the best solutions out of those available.
We enjoy working with more broadly focused lawyers and law firms.

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
Široká 36/5
110 00 Prague 1
Tel.:
+420 224 947 055
e-mail: ak@zizlavsky.cz
www.zizlavsky.cz

Z

PŘIROZENÁ
AUTORITA.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

BMW Renocar přichází s mimořádnou nabídkou pro advokáty.
BMW řady 5 z edice EXECUTIVE ADVOCATE.
Neplaťte akontaci a užívejte si BMW 5 s pohonem xDrive.
15 990,- bez DPH měsíčně*

Bližší informace o edici EXECUTIVE ADVOCATE naleznete na www.renocar.cz/advokati.
Domluvte si termín osobní schůzky na advokatum@renocar.cz.
Renocar Praha

Lipová 280
Praha - Čestlice (D1, EXIT 8)
tel.: 261 393 600
advokatum@renocar.cz

Renocar Brno

Řípská 5C
Brno - Slatina (D1, EXIT 201)
tel.: 548 141 548
advokatum@renocar.cz

www.renocar.cz
*měsíční splátka operativního leasingu u modelu BMW 520d xDrive, částka vč. DPH 19 348 Kč měsíčně
při délce splácení 36 měsíců s ročním nájezdem 25 000 km

Radost z jízdy

Blahopřejeme našim klientům.
7x vítězství v kategorii

18x umístění v kategorii

Vyzkoušejte i Vy
www.praetor-systems.cz

Software OCR a pro práci s PDF ideální
pro profesionály z právní oblasti

Perfektní pro práci s právními dokumenty
Porovnávání právních dokumentů nikdy nebylo jednodušší.
Aplikace FineReader Corporate najde všechny rozdíly v textu
mezi dvěma kopiemi dokumentu v tištěné i skenované
formě, ale i v PDF a dalších digitálních formátech.

Porovnávejte dokumenty v různých formátech
Upravujte všechny typy PDF včetně skenovaných
Převádějte tištěné dokumenty na digitální

Vyzkoušejte si FineReader 14 zdarma: www.abbyy.cz/finereader

⭐⭐⭐⭐

 Výhodné pobytové balíčky
 Stylová restaurace
 Wellness & Spa
 Firemní a rodinná setkání
 Dárkové poukazy

Josefa Hory 673, Jeseník * www.villaregenhart.cz

