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SLOVO ÚVODEM

Společnost EPRAVO.CZ, a.s. vydává další edici Ročenky významných advokátních kanceláří v České republice, 
a to pro rok 2021. Cílem této publikace je přinést přehled o právním trhu a o jednotlivých právnických firmách. 
Podklady pro tuto publikaci byly získány od jednotlivých advokátních kanceláří a jedná se o jejich komerční 
prezentaci. 

EPRAVO.CZ je předním českým vydavatelstvím zaměřeným na segment právnických profesí, managementu 
a podnikatelů. Za dvacet let svého působení si společnost EPRAVO.CZ vybudovala silné jméno mezi právnic-
kými komorami, advokátními kancelářemi i právníky nejen v České republice. Kromě odborných článků, které 
slouží jako důvěryhodný zdroj pro média, obsahuje internetový deník www.epravo.cz přehlednou Sbírku záko-
nů, soudních rozhodnutí a také řadu rozhovorů s čelními představiteli českého práva. EPRAVO.CZ krom jiných 
titulů vydává tištěný časopis EPRAVO.CZ Magazine a spolupracuje na řadě významných mediálních a vzdělá-
vacích projektů.

Aktuálně se zaměřuje na oblast online právního vzdělávání, a to jak pro právníky profesionály, tak i pro ty, kteří 
s právem denně pracují a potřebují o něm mít aktuální přehled. Epravo.cz je zakladatelem soutěže Právník 
roku, pořádané ve spolupráci s Českou advokátní komorou, a je zakladatelem soutěže Právnická firma roku, 
která se rychle stala prestižní soutěží špičkových advokátních kanceláří v ČR se silným mediálním a komerčním 
dopadem.

Miroslav Chochola
CEO / předseda představenstva
epravo.cz, a.s.
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Kompletní agendu vaší kanceláře 
a právního oddělení spravujte 
v jednom specializovaném systému

Zkuste si výhody zdarma

Praetor vám zjednoduší život!

Vylaďte si systém přesně podle vašich potřeb
Praetor umí víc, než tušíte

 Ekonomické vychytávky
 Byznys reporting
 Napojení na účetní programy
 Právní specializované moduly 

(Advokátní úschovy, Nemovitosti, Pohledávky)
 Mobilní aplikace

Novinky
 Klientská zóna
 Automatizace fakturace a upomínání

Rádi vám ukážeme, co Praetor dokáže – domluvte si schůzku na www.praetor-systems.cz

 Výběr z prémiových funkcí

Když si musíte být jistí

Propojen s ASPIIntuitivně se ovládá Vysoce zabezpečenUšetříte čas



www.ulk.cz
Ústav lékařství a kosmetiky
Vyšehradská 49 – Emauzy

128 00  Praha 2
e-mail: prijem@ulk.cz

Představujeme novou RF••ION radiofrekvenci s nejvyšším výkonem na trhu 
(300 Watt) a všemi typy radiofrekvencí (unipolární, bipolární i tripolární), 
které se v klinické praxi uplynulých let potvrdily jako zásadní v oblasti 
buněčné rekonstrukce. Technologie zažívající renesanci v estetické medicíně 
se užívá například k dosažení efektu vypnutí kůže (liftingu), rejuvenace nebo 
anti-aging. Přístroj přesně směrovaným teplem stimuluje tvorbu nového 
kolagenu nebo snižuje obsah tukových buněk. Tato technologie není 
spojena s chirurgickým nebo jiným bolestivým zákrokem.

Navštivte Ústav lékařství a kosmetiky a svěřte se do péče zkušených 
odborníků v oblasti estetické medicíny na klinické úrovni. Jsme zařízením 
s nejdelší tradicí a nejvíce zkušenostmi v České republice. Již od založení 
ÚLK v roce 1958 jsme právem považováni za prestižní pracoviště. Zároveň 
je pro nás samozřejmostí využívání nejnovějších a nejkvalitnějších metod, 
přípravků a strojů při každém zákroku.

NOVÁ RADIOFREKVENCE 
V ÚSTAVU LÉKAŘSTVÍ A KOSMETIKY



ASPI – Důvěřujte špičkám
ve svém oboru
 Své znalosti s vámi v České republice sdílí více než 3 tisíce autorů

 Odborníci využívají informační systém ASPI již od roku 1991

 Díky společnému vývoji přinášíme nová řešení, které usnadňují
přechod vaší práce do online a šetří čas

 Sdílené zkušenosti od statisíců zákazníků ve 180 zemích světa
zajišťují zákazníkům nejkvalitnější produkty a služby

 Značce Wolters Kluwer zákazníci důvěřují už od roku 1836

Wolters Kluwer vždy určuje trendy vývoje kvalitních produktů a služeb

Užívejte si výhody ASPI
Nejdůvěryhodnější zdroj právních informací.
Všechny změny sledujeme za vás.
Jako jediní na trhu aktualizujeme ihned po změnách.
Znalosti a praktické nástroje ze všech oborů práva
propojené ve vzájemných souvislostech.
Rychle se zorientujete i ve složitých předpisech.

Když si musíte být jistíinfo.aspi.cz
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www.akegv.cz

S NÁMI MÁTE PRÁVO 
BÝT SAMI SEBOU.

Odvážná řešení  
nelehkých úkOlů

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Atrium Flora – Budova A, Vinohradská 2828/151, 130 00  Praha 3, 

Česká republika, tel.: +420 246 028 028, fax: +420 246 028 029, 
e-mail: info@broz-sedlaty.cz

www.broz-sedlaty.cz



www.akegv.cz

S NÁMI MÁTE PRÁVO 
BÝT SAMI SEBOU.



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

Hradec Králové 
Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 534 081
E-mail: recepcehk@hjf.cz

LEV VE SVĚTĚ PRÁVA
Člen mezinárodního sdružení Alliance of Business Lawyers

Vítěz soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii: 
Regionální právnická firma roku

Vítěz soutěže Právnická firma roku 2019 a 2020 v kategorii: 
Logistika a dopravní služby



Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
www.advokatijelinek.cz | T: +420 724 794 986 | Pardubice - Praha

30 let s Vámi!

VYTRVALOST
TRADICE 
ODHODLÁNÍ



Vždy najdeme řešení .

www.p-w.cz
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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.
●  nově se specializujeme

také na italské právo

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

„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.“

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

Law and tax
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Ochrana duševního vlastnictví (intel-
lectual property, IP) je běh na dlouhou 
trať. Vyžaduje kromě vzdělání v obo-
ru, perfektního právnického myšlení 
a jazykových znalostí spolehlivý tým 
lidí, a to nejen právníků, ale i paten-
tových zástupců, finanční zázemí 
a stabilitu. Bez zkušených, technicky 
vzdělaných patentových zástupců 
nelze sepsat úspěšnou patentovou 
přihlášku. Bez finančního zázemí ne-

lze koordinovat desítky patentových 
zástupců a platit úřední poplatky za 
získávání a údržbu průmyslových 
práv po celém světě. A bez stability, 
měřené na desetiletí, nelze dotáhnout 
patentovou přihlášku do konce (čas-
to to trvá víc než deset let) a sledovat 
lhůty udržování IP portfolií v platnosti.
To všechno máme. A díky tomu mů-
žeme pečovat o Vaše IP.

NA IP
JE TADY

ČERMÁK

PATENTY  •  OCHRANNÉ ZNÁMKY  •  UŽITNÉ A PRŮMYSLOVÉ VZORY 

NEKALÁ SOUTĚŽ  •  FARMACEUTIKA  •  SPRÁVA PORTFÓLIÍ  •  REŠERŠE  •  SPORY

CERMAKASPOL.CZ

Čermák a spol. - advokátní 
a patentová kancelář
Elišky Peškové 15
150 00 Praha 5

Tel.: +420 296 167 111
Fax: +420 224 946 724
intelprop@apk.cz
www.cermakaspol.cz



Excellence.
That is what we deliver.

www.dbkp.cz

Komplexní právní služby
• Právo obchodních společností

• Přeměny obchodních společností

• Akvizice a transakční poradenství

• Daňové právo

• Správa a řízení společností

• Zakázkové právo

• Veřejné zakázky

• Právo investičních společností a investičních fondů

• Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

• Trestní právo

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2

T: +420 244 912 463, E: ak@dbkp.cz
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PRECIZNÍ PRÁVNÍ 
TECHNIKA
dvacet let zkušeností
stovky spokojených klientů
sedm jazyků
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Connecting you to more 
talent in more locations 
around the world than 
any other law firm.
Dentons, the law firm 
of the future, is here.
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BANKOVNICTVÍ A FINANCE
INSOLVENCE
FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE
FÚZE A AKVIZICE
KORPORÁTNÍ PRÁVO
NEMOVITOSTI
SOUDNÍ SPORY

Individuální a aktivní přístup, výjimečná  
kvalita práce a osobní účast partnerů 
kanceláře na řešení případů je to, co 
nás odlišuje od konkurence a umožňuje 
nám dlouhodobě zachovávat nejvyšší 
standardy. Proto jsou klienti ochotni svěřit 
nám ty nejsložitější případy a důvěřovat 
našemu úsudku. Důvěřujte i Vy.
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Vaši právníci pro český, slovenský 
a mezinárodní business
Jeden mezinárodní tým
Jedno kontaktní místo
Jedna kvalita služeb

Praha
Eversheds Sutherland, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Pobřežní 394/12, Praha 8 - Karlín

T: +420 255 706 500
E: praha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz

Bratislava
Eversheds Sutherland, 
advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A, Bratislava

T: +421 232 786 411
E: bratislava@eversheds-sutherland.sk
www.eversheds-sutherland.sk

2 kanceláře
v Praze a Bratislavě

>17 let
zkušeností

50+
právníků
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KLIENTI NECHTĚJÍ PRÁVNÍKA, KTERÝ HLEDÁ 
PROBLÉMY. CHTĚJÍ PRÁVNÍKA, KTERÝ JE UMÍ

ŘEŠIT.

www.glatzova.com



240 právníků a daňových poradců, 
6 kanceláří, poradenství v téměř 110 zemích světa

www.havelpartners.cz

PRAHA |  BRNO |  BRATISLAVA |  PLZEŇ  |  OLOMOUC |  OSTRAVA

Již 20 let jsme s Vámi úspěšní. Právem.

Právnická  rma roku
v České republice

(2018, 2019)

Nejúspěšnější kancelář v ČR
a na Slovensku dle celkového

počtu nominací a titulů
(2008–2020)

1. místo v celkovém počtu
realizovaných fúzí a akvizic do
500 milionů USD ve východní

Evropě (2019)

Nejlepší právnická  rma
roku v České republice

(2020, 2021)

1. místo v celkovém počtu
realizovaných fúzí a akvizic

v České republice

(2010–2019)

(2010–2020)

Pokud je to jednoduché, nepotřebujete nás…  
…ale u složitých, neobvyklých a nových věcí jsme v  Brně 
už dlouho první místo, kam voláte.

HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.,  
Orlí 483/1, 602 00 Brno
+420 734 680 390
office@hladky.legal

RODINNÁ
REGIONÁLNÍ
TRADIČNÍ

hladky.legal
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www.hkdwholasek.cz

A D V O K Á T N Í  K A N C E L Á Ř



www.hkdwholasek.cz

PROVÁZÍME KLIENTY SVĚTEM PRÁVA 

UMÍME VŠE, CO POTŘEBUJÍ, ABYCHOM UMĚLI. A MNOHEM VÍCE 

SPECIALIZUJEME SE NA LITIGACE A ARBITRÁŽE, INSOLVENCE 
A RESTRUKTURALIZACE, NEMOVITOSTNÍ PRÁVO, 

ENERGETICKÉ PRÁVO, M & A, KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ
HOTELOVÉMU SEKTORU A PROJECT DEVELOPMENT

HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář, Na Příkopě 583/15, 110 00, Praha 1

 telefon: +420 272 143 399, e-mail: o¦ce@hkdwholasek.cz



Advokátní kancelář HSP & Partners v.o.s. 
se sídlem v Praze patří k nejstarším, ryze českým kancelářím  

v České republice. Je synonymem pro zkušenost, profesionalitu,  
komplexnost služeb a úspěšnost v právních sporech.





akvizice
nemovitostní transakce
nové technologie 
elektromobilita
veřejné investování 

Vzhůru k lepším časům.

Praha | Brno | Ostrava           krutakpartners.cz           office@krutakpartners.cz                           



Skuteční experti
na správní právo
k prosazení a ochraně Vašich práv a zájmů

Bohaté zkušenosti získané pečlivou, poctivou 
a kreativní prací pro klienty z ČR i zahraničí

Unikátní tým opravdových odborníků na 
jednotlivá subodvětví správního práva

Mimořádné propojení teoretických znalostí
a desítek let advokátní praxe

Úspěšné zastupování před správními
orgány i soudy všech stupňů

Důraz na nekompromisní kvalitu 
specializovaných právních služeb

Specializované právní služby 
poskytujeme soukromému 
sektoru i verejné správě

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







PRÁVNÍ 
SLUŽBY
S VYSOKOU 
PŘIDANOU
HODNOTOU

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Kováků 554/24, 150 00 Praha 5
tel.: 296 368 350 
e-mail: law.office@mn-legal.eu
www.mn-legal.eu
www.facebook.com/MNLegal

Mališ Nevrkla Legal je česká advokátní kancelář, která na trhu 
působí od roku 2003. Naším cílem je poskytovat právní služby 
vysoké kvality a s velkou přidanou hodnotou. 

Tento cíl se našemu sehranému týmu kvalitních a zkušených 
právníků daří úspěšně naplňovat díky komplexnímu 
a strategickému přístupu k řešení právních případů, vysoké 
úrovni právní analýzy a rozsáhlým mezinárodním zkušenostem. 

Právní služby poskytujeme zejména 
v následujících oblastech:
n  obchodní (korporátní) a občanské právo
n  medicínské a farmaceutické právo
n  právo nemovitostí
n   právní vztahy s mezinárodním prvkem
n   sporná agenda
n  právo duševního vlastnictví
n   stavební a správní právo
n   pracovní právo

Mezi naše klienty patří přední společnosti z obchodního, 
stavebního, energetického a realitního sektoru, zdravotnická 
zařízení a farmaceutické firmy. 
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TELEKOMUNIKAČNÍ PRÁVO

MEDIÁLNÍ PRÁVO

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

BANKOVNÍ A LEASINGOVÉ PRÁVO

POJIŠŤOVACÍ PRÁVO

FINANČNÍ PRÁVO

NEMOVITOSTNÍ A STAVEBNÍ PRÁVO

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍTELEKOMUNIKACE A MÉDIA 



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 
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

   BRNO

   Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2

 +420 542 210 351

   PRAHA

   Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

 +420 222 866 555

   OSTRAVA

   Bukovanského 1345/30, 710 00 Ostrava

 +420 596 629 503

   info@mt-legal.com

   www.mt-legal.com



Specialisté  
na hospodářskou 

soutěž.

hospodářská soutěž
energetika 

veřejné zakázky 
compliance

www.nka.eu

Praha 

Bratislava



Tvoříme lepší budoucnost. Právem!

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
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www.roedl.com/cz

– Právní poradenství

– Daňové poradenství

– Audit

– Business process outsourcing

– Management & business
consulting

rosteMe
společně







Challenge
expectation,
together

taylorwessing.com

1000+ lawyers
28 offices
16 jurisdictions









Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.  

poskytuje díky širokému týmu specialistů komplexní právní služby obchodním  
společnostem i fyzickým osobám. Opakovaně jsme získali ocenění v soutěži  

Právnická firma roku a Kanceláře roku.

Naše kanceláře najdete v Brně, Praze, Vyškově a Ivančicích.

www.brno-advokatnikancelar.cz         www.pracovni-pravo.cz         www.oddluzeni-brno.cz         www.vymozenipohledavky.cz

Tel.: (+420) 770 685 603              E-mail: info@brno-advokatnikancelar.cz 

NAŠE KANCELÁŘE

Sídlo kanceláře Brno

nám. Svobody 87/18
602 00 Brno

Kancelář Praha

The Flow Building
Václavské nám. 47
111 00 Praha

Kancelář Vyškov

Pobočka Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Kancelář Ivančice

Pobočka Petra 
Bezruče 905/2
664 91 Ivančice

POSKYTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY

PRACOVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

ZDRAVOTNICKÉ 
PRÁVO

FINANČNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

NEMOVITOSTI

ODDLUŽENÍ

VYMÁHÁNÍ 
POHLEDÁVEK

OBČANSKÉ 
PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

GDPR

STAVEBNÍ PRÁVO

WHISTLEBLOWING



Děti
bez dluhů



www.vvvlegal.com

Praha

soudní řízení
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sport
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investice 
a arbitráže korporace

veřejná podpora
a dotace

mezinárodní
právo
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act Řanda Havel Legal advokátní 
kancelář s.r.o.

„act Řanda Havel Legal je perfektně organizova-
ná kancelář poskytující špičkové právní služby za 
atraktivní cenu. Její právníci proaktivně přicházejí 
s chytrými obchodně orientovanými a právně bez-
pečnými řešeními. Jsou velmi pohotoví a okamžitě 
reagují na naše potřeby. Za dobu trvání naší letité 
spolupráce act Řanda Havel Legal vždy plnila naše 
vysoká očekávání.“ (Lukáš Zapletal, ředitel právní-
ho a bezpečnostního oddělení a ředitel pro veřej-
né záležitosti, firemní komunikaci a udržitelnost 
společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko).

Během šestnácti let svého působení na právním trhu 
act Řanda Havel Legal vybudovala stabilní tým exce-
lentních právníků, odborníků v konkrétních oblas-
tech práva či odvětvích. Jejími klienty se za tu dobu 
staly společnosti, které jsou jedničkami ve svých obo-
rech – ať už v tuzemsku nebo v zahraničí. act Řanda 
Havel Legal poskytuje všechny právní služby, které 
může komerční podnik, investor, podnikatel, vedou-
cí pracovník nebo instituce potřebovat. Rozsáhlé 
profesní znalosti a zkušenosti jejích právníků jsou 
samozřejmostí. Jsou to profesionálové s různorodým 
zaměřením, zdatní ve všech relevantních oblastech.

ŠPIČKOVÉ PRÁVNÍ SLUŽBY NAPŘÍČ EVROPOU
act Řanda Havel Legal je zakládajícím členem evrop-
ského sdružení act legal, které s téměř čtyřmi stov-
kami špičkových právníků, daňových poradců a ob-
chodních expertů představuje komfortní volbu pro 
ty, kteří potřebují excelentní právní servis na lokální 

i mezinárodní úrovni. act legal je schopno prostřed-
nictvím osobního přístupu členských kanceláří, které 
jsou díky výborné znalosti místních trhů a potřebným 
obchodním kontaktům úspěšné ve svých jurisdik-
cích, zajistit efektivní, a především praktické právní 
služby. Díky act legal mají domácí i zahraniční osoby 
možnost získat na jediném místě právní podporu na-
příč celou Evropou. act legal má stejně široký rozsah 
služeb jako mezinárodní kanceláře, nad rámec toho 
ale ještě efektivní strukturu lokální kanceláře.

PRVOTŘÍDNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ VE SVĚTĚ
Ve všech klíčových ekonomických centrech mimo Ev-
ropu působí act Řanda Havel Legal prostřednictvím 
advokátních kanceláří, s nimiž dlouhodobě úzce spo-
lupracuje a za jejichž integritu a profesionalitu ručí. 
Vzhledem k vysokému objemu případů, které každý 
rok deleguje na tyto partnerské advokátní kanceláře, 
jsou její klienti vždy považováni za VIP, a proto je jim 
pokaždé poskytnuto prvotřídní poradenství za atrak-
tivních podmínek.

OCENĚNÍ
Důkazem prvotřídní kvality služeb act Řanda Havel 
Legal jsou ocenění kanceláře i jejích právníků v rám-
ci mezinárodních i lokálních žebříčků hodnotících 
kvalitu služeb advokátních kanceláří. Prestižní mezi-
národní ratingová společnost Chambers & Partners, 
mapující kvalitu právních služeb po celém světě, 
opakovaně doporučuje act Řanda Havel Legal v ob-

A
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lastech sporů a pracovního práva. Agentury The Legal 
500 a IFLR1000 pak act Řanda Havel Legal doporučují 
v řadě dalších sledovaných oblastí práva. V Právnické 
firmě roku 2020 se act Řanda Havel Legal umístila 
hned ve 14 kategoriích. Navíc k vítězství v kategorii 
Energetika a energetické projekty z roku 2018 a vítěz-
ství v kategorii Telekomunikace a media z roku 2019 
přidala vítězství v kategorii Pracovní právo.

SPECIALIZACE
Jako jedna z mála českých advokátních kanceláří act 
Řanda Havel Legal dlouhodobě a pravidelně posky-
tuje kompletní právní služby ve všech segmentech 
energetického trhu včetně výstavby energetických 
celků pro výrobu či zpracování elektřiny, tepla a plynu 
a energetického využití odpadů. Výrazně se profiluje 
také v oblasti fúzí a akvizic, kde za dobu své existen-
ce připravovala strukturu stovek transakcí pro firmy 
podnikající v širokém spektru oblastí a dále v oblasti 
sporů, kde lze v portfoliu ukončených sporných říze-
ní najít spory prakticky ze všech odvětví ekonomiky. 
act Řanda Havel Legal také pokrývá všechny oblasti 
alternativního řešení sporů (ADR), neboť Mgr. Ing. Jan 
Havel a JUDr. Jan Ožana působí nejen jako advokáti, 
ale také jako zapsaní mediátoři. Jan Havel je navíc 

rozhodcem Rozhodčího soudu u HK ČR a AK ČR a ex-
pertem v rámci mediační skupiny ICC.

V posledních letech je act Řanda Havel Legal velmi 
aktivní v dynamicky se rozvíjející oblasti technologií, 
telekomunikací a médií (TMT), kde nabízí rozsáhlé 
zkušenosti a odbornost mimo jiné v problematice 
ochrany osobních údajů na internetu. Praxe advo-
kátní kanceláře act Řanda Havel Legal v oblasti TMT 
zahrnuje také projekty ve sféře internetových médií 
(zaměřených na zpravodajství a zábavu včetně inter-
netové televize), internetové reklamy a internetového 
platebního styku včetně obecných otázek podnikání 
v prostředí internetu, a to zejména problematiky uza-
vírání smluv přes internet.

V oblasti pracovního práva advokátní kanceláři act 
Řanda Havel Legal dlouhodobě roste počet man-
dátů i klientů, kterým svoje právní služby poskytu-
je. Kromě toho, že act Řanda Havel Legal pokrývá 
kompletní pracovněprávní agendu, pořádá pro své 
klienty pravidelné semináře a workshopy s aktuální-
mi pracovněprávními tématy či je formou pravidel-
ných newsletterů informuje o relevantních změnách 
a novinkách v pracovním právu. V posledním roce 
se pak agenda act Řanda Havel Legal zásadně roz-
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rostla o právní poradenství při řešení dopadů vlád-
ních opatření proti pandemii Covid-19 a poradenství 
v souvislosti s kompenzačními programy v oblasti 
zaměstnávání.

POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY
 	Bankovnictví a finance
 	Cenné papíry
 	Duševní vlastnictví
 	Energetika
 	Fúze a akvizice
 	Investiční celky
 	Nemovitosti a výstavba
 	Ochrana osobních údajů
 	Pracovní právo
 	Právo informačních technologií
 	Právo obchodních společností
 	Právo životního prostředí a problematika odpadů
 	Privátní právní služby a svěřenské fondy
 	Regulatorika
 	Restrukturalizace a insolvence
 	Soutěžní právo a veřejná podpora
 	Spory a sporová agenda
 	Technologie, média, telekomunikace
 	Veřejné zakázky

VYBRANÉ PUBLIKOVATELNÉ PŘÍPADY
V posledních letech poskytovala act Řanda Havel Le-
gal právní poradenství v souvislosti s nákupem většiny 
ze 32 solárních elektráren o celkovém výkonu 82 me-
gawattů, které v současné době patří do portfolia sku-
piny Jufa, jednoho z nejrychleji rostoucích vlastníků 
fotovoltaických elektráren v České republice.

act Řanda Havel Legal poskytuje právní podporu spo-
lečnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, 
a.s. v souvislosti s plánovaným postoupením odškod-
něných pohledávek, které vznikly vůči dlužníkům 
bank z pojištěných exportních úvěrů.

act Řanda Havel Legal aktuálně zastupuje Hlavní 
město Praha a poskytuje mu veškerou právní pomoc 
spojenou s rekonstrukcí a výstavbou části historické 
památky budovy Průmyslového paláce.

act Řanda Havel Legal zastupovala vlastníky společ-
nosti JANUS spol. s r.o., distributora produktů znač-
ky Kyocera v České republice a na Slovensku, při 
prodeji 100 % jejich podílů nizozemské společnosti 
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Dále po-
skytovala poradenství vlastníkům při prodeji všech 
podílů ve společnosti New Presence Jewels s.r.o., 
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která je provozovatelem známého řetězce obchodů 
Présence s hodinkami a šperky v ČR a na Slovensku 
a v neposlední řadě také vlastníkům společnosti 
ASTRATEX při prodeji jejich většinového podílu in-
vestiční skupině Hartenberg Holding, kdy hodnota 
transakce dosáhla řádově několik stovek miliónů 
korun.

NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ SPOLUPRACOVAT S ACT 
ŘANDA HAVEL LEGAL
 	Když si klient stanoví svůj cíl, act Řanda Havel 

Legal navrhne vhodnou cestu. Její právníci prověří 
všechny právní možnosti k zákonné realizaci cíle.

 	act Řanda Havel Legal splňuje vysoké mezinárodní 
právní i obchodní standardy. Její právníci čerpají 
z dlouholetých zkušeností v obchodních společ-
nostech a z desítek mezinárodních transakcí. Jsou 
zvyklí akcentovat obchodní a strategická hlediska 
právních případů.

 	act Řanda Havel Legal považuje za zásadní nahlí-
žet na záležitosti svých klientů ze všech úhlů. Je 
schopna řešit náročná zadání a má odvahu pro ně 
hledat inovativní řešení.

 	act Řanda Havel Legal klientům poskytuje včas-
nou a komfortní všestrannou péči: mimo právní 
oblast úzce spolupracuje s poskytovateli návaz-
ných služeb auditu, účetnictví, notářství, překlada-
telství nebo investičního, finančního a daňového 
poradenství apod.

 	act Řanda Havel Legal si zakládá na vzdělaném, 
školeném a zkušeném týmu právníků, dodržuje 
vysoké kvalitativní standardy práce a dohlíží, aby 
každý právní případ byl vyřešen efektivně s co 
nejvyšší možnou přidanou hodnotou pro klienty.

 	act Řanda Havel Legal pracuje s úctou a respek-
tem ke všem zúčastněným stranám, ctí profesní 
etiku a klade důraz na dlouhodobé vztahy s klienty 
založené na důvěře.

PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ ACT ŘANDA HAVEL LEGAL
Mgr. Martin Řanda, LL.M., 
managing partner
Martin Řanda získal bohaté 
odborné zkušenosti v meziná-
rodních transakcích, při priva-
tizaci dvou předních českých 
bank a akvizicích významných 
českých průmyslových a ener-

getických podniků. V segmentu bankovnictví a fi-
nancování se účastnil projektů tvorby standardní 
bankovní dokumentace, přípravy komplexních úvě-
rových smluv a financování developerských projek-
tů. Aktivně působí ve významných mezinárodních 
projektech v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Ve 
své praxi se v současné době zaměřuje na řešení spo-
rů, právo životního prostředí a media a telekomuni-
kace. Martin Řanda působí v Kárné komisi ČAK a také 
jako rozhodce Rozhodčího soudu u HK ČR a AK ČR. 
Martin Řanda je doporučován přední mezinárod-
ní ratingovou agenturou The Legal 500 jako expert 
pro oblasti sporové agendy, nemovitostí a výstavby, 
technologií, médií a telekomunikací, korporátního 
práva a fúzí a akvizic.

Mgr. Ing. Jan Havel, partner

Během své praxe získal Jan Ha-
vel bohaté odborné zkušenos-
ti a znalosti zejména v oblasti 
obchodního práva, mezinárod-
ního obchodu, fúzí a akvizic, 
stavebního práva, exportního 
financování a pojišťování, insol-

venčního práva a řešení sporů, a to se zaměřením na 
energetický sektor a dodávky technologických zaří-
zení a investičních celků. Jeho zvláštní specializací 
je poradenství a vyjednávání mezinárodních EPC 
kontraktů. Dlouholeté zkušenosti Jana Havla zahr-
nují právní poradenství ve více než 80 komplexních 
investičních a developerských projektech v energe-
tickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě, 
Americe a Asii. Ve své praxi se dále zaměřuje na ob-
last financí a bankovnictví, insolvenčního práva a ře-
šení sporů. Od června 2019 je Jan Havel zapsaným 
mediátorem. Působí jako rozhodce Rozhodčího 
soudu u HK ČR a AK ČR. Jan Havel je doporučován 
ratingovou agenturou The Legal 500 jako expert 
pro oblasti sporové agendy, energetických projektů 
a nemovitostí a výstavby.

Mgr. Tomáš Rydvan, partner

Tomáš Rydvan se aktuálně speci-
alizuje především na oblast veřej-
ného sektoru, zejména na právo 
veřejných zakázek, PPP projektů 
a veřejné podpory. Jeho zvláštní 
specializací je oblast TMT a veřej-
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ných zakázek dotovaných z operačních programů EU. 
V průběhu své dosavadní praxe 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 zakáz-
ky, při přípravě nabídek i organizaci zadávacích řízení 
včetně zastupování v námitkovém řízení, řízení před 
ÚOHS a při soudním přezkumu ve správním soud-
nictví. Tomáš Rydvan působí v Kontrolní radě ČAK. 
Je doporučován ratingovou agenturou The Legal 500 
jako expert pro oblasti technologií, médií a telekomu-
nikací a sporové agendy.

Mgr. Alois Šatava, partner

Během své praxe Alois Šatava 
získal značné zkušenosti zejmé-
na v oblastech obchodního prá-
va, 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 růz-
ných oblastech průmyslu a služeb včetně akvizičního 
financování transakcí a post-akvizičních restruktu-
ralizací. Alois Šatava se také zabývá poskytováním 
právního poradenství v oblasti energetiky a dodávek 
technologických celků a zařízení. Účastnil se řady me-
zinárodních projektů v oblasti syndikovaného úvěro-
vání a dluhopisového financování. Alois Šatava je do-
poručován ratingovou agenturou The Legal 500 jako 
expert pro oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic 
a energetických projektů.

Mgr. Matyáš Kužela, partner

Matyáš Kužela se specializuje 
na problematiku ochrany osob-
ních údajů, soutěžního práva 
a poradenství v oblasti akvizic 
a komerčního práva. Má rozsáh-
lé zkušenosti z projektů týkají-
cích 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 úda-

jů. V oblasti akvizic a soutěžního práva se Matyáš 
Kužela zaměřuje na poradenství při českých i mezi-
národních transakcích podléhajících povolení sou-
těžního úřadu. Má značné zkušenosti i se zastupová-
ním podniků v rámci vyšetřování kartelových dohod. 
Matyáš Kužela také radí klientům s problematikou 
dominantního postavení a významné tržní síly. Je 
členem prestižní mezinárodní organizace IAPP sdru-
žující profesionály v oblasti ochrany soukromí. Maty-
áš Kužela je doporučován ratingovou agenturou The 
Legal 500 jako expert pro oblast technologií, médií 
a telekomunikací.

Mgr. Tomáš Slabý, partner

V současnosti se Tomáš Slabý 
zaměřuje na právo nemovitostí 
a stavebnictví. Zastupuje tu-
zemské i zahraniční klienty při 
realizaci nemovitostních trans-
akcí a investičních projektů ve 
výstavbě. V této oblasti má roz-

sáhlé zkušenosti jak s přípravou a vyjednáváním 
komplexní smluvní dokumentace, tak se zastupo-
váním klientů v rámci povolovacích procesů před 
správními orgány. Tomáš Slabý se dále specializuje 
na zastupování klientů v soudních, správních či ar-
bitrážích řízeních souvisejících s nemovitostmi a sta-
vebnictvím. Je doporučován ratingovou agenturou 
The Legal 500 jako expert pro oblast nemovitostí 
a výstavby.

Mgr. Michal Pálinkás, partner

Michal Pálinkás je odborníkem 
v oblasti práva obchodních 
společností. Dokonale ovlá-
dá právní agendu spojenou 
s provozem společností, pra-
xi jednání všech typů orgánů 
společností a realizuje změny 

ve společnostech včetně jejich přeměn. Pravidel-
ně radí společnostem ze soukromé i veřejné sféry 
při jejich reorganizaci či přeměnách. Vedle toho se 
podílel na realizaci celé řady akvizic zejména v ob-
lastech internetových služeb, obchodu a průmyslu. 
V neposlední řadě se dlouhodobě zabývá právem 
životního prostředí, a to zejména v souvislosti 
s odpadovým hospodářstvím a ochranou vodních 
zdrojů.
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Mgr. Ladislav Peterka, partner
Ladislav Peterka pravidelně 
zastupuje domácí i zahraniční 
klienty v soudních a správních 
řízeních, v rozhodčích řízeních 
včetně mezinárodních i v alter-
nativních formách řešení sporů. 
Rovněž poskytuje právní služby 

v oblasti úpadkového práva a zastupuje klienty – jak 
dlužníky, tak i věřitele – v insolvenčních řízeních. 
Radí zadavatelům v souvislosti se zadávacím řízením 
a řízením o námitkách. Ladislav Peterka má také vý-
znamné zkušenosti v oblasti veřejného smluvního 
práva, PPP projektů a veřejné podpory, práva nemo-
vitostí a práva duševního vlastnictví. Ladislav Peterka 
je doporučován ratingovou agenturou The Legal 500 
jako expert pro oblast sporové agendy.

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13-15
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 537 500-501
e-mail:  office.prague@actlegal-rhl.com
www.actlegal-rhl.com
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Advokátní kancelář 
Brož & Sokol & Novák s.r.o.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o. 
existuje, se započtením doby sdružení advokátů 
Brož, Sokol, Novák, už 29 let. Zakladatelé byli 
zvyklí ještě z doby, kdy advokáti působili vý-
hradně individuálně, poskytovat právní služby 
pečlivě, na té nejvyšší odborné úrovni a pokud 
možno, v co nejvíce oborech. Na zcela stejném 
principu poskytuje právní služby jejich advokát-
ní kancelář. Pečlivost, vysoká odbornost a uni-
verzalita. To jsou základní hodnoty. K nim patří 
i maximální vstřícnost ke klientům. Aktuální 
potřebu co možná nejhlubších znalostí právní 
problematiky určitého druhu dnes řešíme kolek-
tivem přidružených advokátek a advokátů, kteří 
se primárně zaměřují na některý obor platného 
práva, byť pořád je nutným požadavkem, aby se 
orientovali v celém spektru českého práva. A sa-
mozřejmě i koncipientek a koncipientů. Výsled-
kem je poskytování právních služeb s využitím 
synergického efektu kolektivu, jehož členové 
dokáží společně nalézt řešení prakticky každého 
právního problému.

Asi i díky tomu jsme byli 11 x za sebou v prestižním 
hodnocení Právnická firma roku na prvém místě 
v oboru trestního práva a opakovaně jsme hodnoceni 
jako doporučená nebo velmi doporučená právnická 
firma v oboru řešení sporů a arbitráže.

Tyto obory mají dost významný společný prvek, kte-
rým je to, že jde o tzv. sporné řízení, zejména tedy 
řízení soudní či před rozhodci. Povahu právní služby 

v trestním řízení asi není potřeba blíže specifikovat, 
v oblasti civilní jde především o spornou agendu 
v oblasti práva občanského a korporátního, přičemž 
pokud jde o občanské právo, nelze zapomenout na 
jeho velice důležitou složku, kterou je rodinné právo 
s velmi úspěšnou specializací na rodičovské spory, 
týkající se nezletilých dětí. Zajímavý segment zastu-
pování klientů v civilních sporech představují spory 
na ochranu osobnosti. Do kategorie sporné agen-
dy lze pro úplnost zařadit i agendu správního práva 
v celé jeho šíři, a i v té dosahujeme docela zajímavých 
výsledků.

Běžně vyřizujeme i takzvaně nespornou agendu. 
Smlouvy, analýzy, stanoviska. Vyšším stupněm je 
komplexní právní služba pro realitní kanceláře, kterou 
také poskytujeme.

Již bylo zmíněno, že do kategorie civilního práva patří 
i právo korporátní, tedy vše, co souvisí s fungováním 
obchodních společností a družstev. I tuto agendu 
zvládáme na vysoké úrovni. A v této souvislosti je 
třeba zmínit důležitý fakt, jenž se navenek projevuje 
zmíněným synergickým efektem. Řada trestních věcí 
má svůj původ v tvrzení o porušení povinností vyplý-
vajících z civilních předpisů, ať již jde o občanský zá-
koník nebo zákon o obchodních společnostech. A na 
druhou stranu, v řadě případů právního poradenství 
v civilních záležitostech nelze při řešení problémů 
ignorovat, že věc může mít i významný trestněprávní 
rozměr. Obhájce, který hájí statutární orgán obchod-
ní společnosti, obviněný z porušování povinnosti při 
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správě cizího majetku nebo zjednání výhody pro sou-
těžitele se jen stěží může obejít, má-li být jeho právní 
služba skutečně kvalitní, bez znalosti praktické apli-
kace zmíněného korporátního práva. A naopak, jaký-
koliv právní spor v oblasti tohoto korporátního práva 
dnes již není možné úspěšně řešit bez ohledu na to, 
co znamená, či existenci zákona o trestní odpověd-
nosti právnických osob, protože tato odpovědnost 
je vybudována na principu odpovědnosti právnické 
osoby za jednání jejích představitelů, zaměstnanců 
a podobných osob. Dokonce jde o speciální oblast 
aplikace práva nazývanou complain programy.

Zkušenosti z oblasti korporátního práva, případně 
jiných oborů pak lze využívat v případě již hodně spe-
cifických právních služeb, například organizování a ří-
zení valných hromad akciových společností.

Velikosti advokátní kanceláře je úměrné i její technic-
ké vybavení. Především počítačová technika umožňu-
jící nejen zvládání běžné agendy, ale i velkého počtu 
či rozsahu klientských záležitostí. To nám umožňuje 
zvládat i ne zcela běžnou agendu vymáhání pohledá-
vek pro bankovní a jiné obdobné subjekty z titulu ne-
zaplacených úvěrů a jiných pohledávek. Tato forma 
právní služby vyžaduje relativně složitou organizaci 
a know-how vymáhacích postupů. Samozřejmostí je 
i vysoce sofistikovaný software, vyvinutý ve spoluprá-
ci s naší kanceláří a námi využívaný. Našimi dlouhole-
tými a podle všeho i spokojenými klienty jsou mBank 
S. A. organizační složka, Raiffeisenbank, a. s., T-mobi-
le ČR a také, jak všeobecně známo, Dopravní podnik 
hl. m. Praha, akciová společnost. Ale také společnost 
zabývající se vymáháním postoupených pohledávek. 
S ohledem na povinnou advokátní mlčenlivost lze 
konkrétně uvést pouze to, že v současné době řešíme 
několik desítek tisíc sporů spojených s vymáháním 
takových pohledávek. Přitom nejde „jen“ o soudní 
vymáhání a exekuce. Spadá sem i řešení insolvencí 
dlužníků, incidenční spory, dražby, dědická řízení 
a fakticky jde o jakousi formu správy majetku. Celko-
vě jsou „ve hře“ miliardy Kč.

Naše kancelář se podílí i na obecně prospěšných ak-
tivitách, které by snad bylo možné označit za vědu 
a výzkum, což v dané oblasti znamená rozsáhlou 
participaci na elektronizaci justice, počínající úzkou 
spoluprací při realizaci projektu, umožňujícího komu-
nikaci obhájců se svými klienty ve vazbě nebo výkonu 
trestu pomocí videokonferencí anebo projektu ob-

dobně rekonstruovaných soudní řízení, probíhajících 
na stejném principu.

V souladu s moderními trendy poskytujeme právní 
služby i distančně, tedy systémem on-line.

V Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák s.r.o. 
v současné době působí 17 advokátek a advokátů, 
10 koncipientek a koncipientů a jejich věkový průměr 
je 40 let. Historií jsme vzhledem k tomu, že soukromé 
podnikání advokátů začalo být možné až v roce 1990, 
stará advokátní kancelář. Věkovým průměrem a ze-
jména způsobem myšlení a poskytování právních 
služeb jsme mladí. A věříme, že ještě dlouho budeme.

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Sokolská 1788/60
120 00  Praha 2
Tel.: +420 224 941 946
e-mail: advokati@akbsn.eu
www.akbsn.eu
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Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. 

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. byla zalo-
žena roku 2011 JUDr. Jiřím Brožem a Mgr. Luká-
šem Sedlatým. Nyní, po deseti letech fungování, 
se náš tým skládá z více než čtyřiceti členů a za-
hrnuje vedle partnerů JUDr. Jiřího Brože, Mgr. 
Lukáše Sedlatého a Mgr. Petra Sedlatého řadu 
advokátů specializujících se na různorodé oblas-
ti práva, ve kterých patří mezi přední odborníky. 
Sídlíme v prostorech Atria Flora, Budova A, Vino-
hradská 2828/151, Praha 3.

Za dobu své existence jsme se vyprofilovali jako prog-
resivní a investorsky orientovaná advokátní kancelář, 
která nabízí komplexní právní servis jak obchodním 
společnostem, tak soukromým osobám či veřej-
noprávním korporacím. Naše služby jsou klienty vy-
hledávány zejména pro naši špičkovou znalost právní 
problematiky hospodaření s majetkem veřejnopráv-
ních korporací, developerských a nemovitostních 
projektů, strukturování a ochrany majetkových port-
folií privátních i korporátních investorů, zakládání 
a rozvoje start-upů včetně přípravy vstupu investora, 
jakož i sportovního práva, práva informačních techno-
logií a všech sfér korporátního práva. Neméně úspěš-
ní jsme také v oblasti sporné agendy. Pravidelně se 
umísťujeme na předních místech soutěže Právnická 
firma roku organizované společností EPRAVO.CZ.

Od počátku existence naší advokátní kanceláře se 
řídíme mottem „Odvážná řešení nelehkých úkolů“, 
přičemž tato filozofie dala vzniknout řadě inova-
tivních a úspěšných postupů při řešení požadavků 

našich klientů. Jsme také přesvědčeni, že otevřený 
a iniciativní přístup při poskytování právních služeb je 
základním předpokladem advokátní práce, proto se 
vždy snažíme vybudovat s našimi klienty kvalitní part-
nerský vztah. Nabízíme spolehlivost, důvěryhodnost 
a loajalitu.

S ohledem na profil Advokátní kanceláře Brož, Sed-
latý s.r.o. je v tomto medailonku níže uveden stručný 
souhrn právních oblastí, v nichž se dnes a denně po-
hybujeme a v souvislosti s nimiž primárně poskytuje-
me právní služby.

SPRÁVA A OCHRANA MAJETKOVÝCH PORTFOLIÍ
Tým správy majetku poskytuje právní poradenství ze-
jména v oblastech korporátního práva a obchodního 
práva se zaměřením na obchodně závazkové vztahy, 
občanského práva, finančního práva a práva cenných 
papírů. V této oblasti jsou našimi klienty jak význam-
ní korporátní investoři, tak rodiny poptávající citlivou 
správu a ochranu svého majetkového portfolia. Svým 
klientům poskytujeme rovněž právní poradenství při 
vymáhání pohledávek, a to jak při vymáhání celých 
souborů pohledávek, kde se počty dlužníků pohybují 
v tisících, tak při vymáhání individuálních pohledá-
vek, včetně zastupování v insolvenčních řízeních či 
vymáhání pohledávek s mezinárodním přesahem.

V oblasti korporátního a akvizičního práva poskytova-
la naše advokátní kancelář v roce 2020 např. následu-
jící právní služby.
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 	Zastupování klienta při restrukturalizaci jeho aktiv 
ve významné developerské a stavební skupině.

 	Poradenství při správě a provádění finančních 
investic v objemu cca 3 mld. Kč.

 	Poradenství při akvizici podílu v holandské společ-
nosti v hodnotě cca 200 mil. Kč.

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
V oblasti developerských a nemovitostních projektů 
se naše advokátní kancelář podílela v roce 2020 na 
řadě významných projektů, z nichž pro ilustraci vybí-
ráme následující.

 	Projekt výstavby metra l. D – v rámci tohoto 
projektu naše advokátní kancelář poskytovala 
komplexní právní servis spočívající jak v právních 
analýzách a odborných konzultacích, a to zejména 
z pohledu správních a soudních řízení, vypořádání 
práv třetích osob dotčených stavbou metra, včetně 
procesu vyvlastňování, tak též v přípravě různoro-
dé smluvní dokumentace umožňující samotnou 
realizaci předmětného projektu.

 	Poskytování právního poradenství sdružení dvou 
obchodních společností při realizaci moderní 
stavby lakovny v hodnotě jednotek mld. Kč, a to 
včetně poradenství při jednání s investorem.

 	Správa rozsáhlých nemovitostních portfolií inves-
tora v hodnotě přesahující 4 mld. Kč, spočívající 
v zastupování klienta při správě obchodních 
středisek na území České republiky a činžovních 
domů v centru Prahy, jakož i příprava, zajištění 
a realizace veškerých souvisejících dispozic.

 	Poskytování právního poradenství významnému 
investorovi ve vztahu k rozsáhlému developer-
ském projektu ve strategické lokalitě na území 
hl. m. Prahy.

 	Poskytování komplexního právního poradenství 
při realizaci developerského rezidenčního projektu 
v malém městě kousek od hl. m. Prahy v hodnotě 
přesahující 2 mld. Kč.

 	Poskytování komplexního právního poradenství ve 
všech fázích developerského projektu spočívající-
ho ve výstavbě luxusního hotelu v lukrativní horské 
lokalitě.

 	Komplexní příprava smluvní dokumentace pro 
rozsáhlé transfery (směny) vlastnických práv 
k pozemkům v katastrálních územích hl. m. Prahy 
s pluralitou účastníků, včetně veřejnoprávních 
subjektů, jejichž cílem je uspořádání vlastnických 

práv k pozemkům v lokalitách tak, aby pozemky 
jednotlivých vlastníků utvořily sjednocené a lépe 
využitelné celky.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejné zakázky jsou jednou z klíčových oblastí naší 
praxe. Pro tuto oblast se v rámci naší advokátní kan-
celáře etabloval specializovaný tým, který se intenziv-
ně věnuje poradenství jak pro zadavatele veřejných 
zakázek, tak pro jednotlivé dodavatele, a to ve všech 
fázích zadávacího řízení, včetně následného zastupo-
vání před ÚOHS, resp. soudy.

V posledním roce poskytovala Advokátní kancelář 
Brož, Sedlatý s.r.o. kompletní právní servis a zajištění 
celkové administrativy veřejných zakázek pro zadava-
tele, kdy hodnota administrovaných veřejných zaká-
zek se pohybovala v jednotkách mld. Kč.

SPORTOVNÍ PRÁVO
Vzhledem k tomu, že většina kmenových členů Advo-
kátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o. jsou více či méně 
aktivní (avšak vždy nadšení) sportovci, poskytujeme 
právní služby mnoha sportovním svazům a klubům, 
jakož i jednotlivým sportovcům a hráčům z řady spor-
tovních odvětví (fotbal, hokej, tenis, basketbal, volej-
bal, golf a další). Několik kmenových členů naší ad-
vokátní kanceláře rovněž působí v rámci rozhodčích, 
arbitrážních či legislativních orgánů různých sportov-
ních svazů. V roce 2020 se naše advokátní kancelář 
nebo její členové podíleli na řadě významných pro-
jektech a kauzách z oblasti sportovního práva, z nichž 
pro ilustraci vybíráme následující.

 	Poskytování komplexního právního poradenství 
při akvizici majoritního podílu v hokejovém klubu, 
který se účastní Extraligy ledního hokeje.

 	Poskytování právního poradenství významným 
českým sportovním svazům, spočívajícího 
zejména v právních analýzách, přípravě a výkladu 
interních předpisů, jakož i v řešení vztahů s jejich 
členy.

 	Poskytování komplexního právního poradenství 
hokejovému klubu, který se účastní Extraligy led-
ního hokeje, včetně přípravy interních předpisů, 
právních analýz a různorodé smluvní dokumen-
tace, a to jak s obchodními partnery, tak s hráči 
a členy realizačního týmu.
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 	Právní poradenství špičkovým českým tenisovým 
hráčům na žebříčku ATP v otázkách spojených s je-
jich hráčskou činností, jakož i tenisovým trenérům 
v souvislosti s jejich trenérskými angažmá.

 	Právní poradenství přednímu golfovému hráči 
České republiky v otázkách spojených s jeho 
hráčskou činností.

 	Právní poradenství při organizaci významných 
českých golfových turnajů, včetně přípravy a po-
radenství ve věci smluv o spolupráci s předními 
hráči české golfové scény a obstarání reklamy 
a propagace turnajů.

 	Právní poradenství související s akvizicí vybraných 
marketingových práv vztahujících se k Extralize 
ledního hokeje.

START-UP
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. poskytuje 
komplexní právní služby v oblasti start-upů, a to od 
založení společnosti a nastavení vhodných interních 
korporátních procesů, přes zajištění práv duševní-
ho vlastnictví, komunikaci s potenciálními investory 
a přípravu vstupu vybraných investorů až po zajiště-
ní veškeré právní agendy samotné společnosti. Naše 
advokátní kancelář současně poskytuje právní pora-
denství investorům při realizaci investic do start-upu, 
včetně zajištění komplexního právního i ekonomické-
ho auditu (due diligence) a navržení vhodných způso-
bů zajištění investice.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Mezi členy týmu Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý 
s.r.o. jsou i odborníci na právo informačních techno-
logií, kteří se podíleli na poskytování právního pora-
denství ve strategicky významných kauzách, jejichž 
předmětem byla např. úprava infrastruktury systému 
řízení městského silničního provozu, dodávky do-
pravního odbavovacího systému nebo dodávky sys-
tému informací o dojezdových dobách.

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
Gřivna & Šmerda, s.r.o.

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda se specia-
lizuje na poskytování právních služeb v oblasti 
trestního práva, především na obhajobu fyzic-
kých a právnických osob, a to i ve výkonu trestu, 
zastupování poškozených a obětí či právní po-
moc svědkům a osobám podávajícím vysvětlení.

Činnost kanceláře zahrnuje také oblast complian-
ce, zejména tvorbu vnitřních předpisů, vzdělávání 
formou školení a interní šetření v rámci právnických 
osob.

Principy kanceláře jsou založeny na individuálním 
přístupu ke klientům, jehož hlavními složkami jsou 
odbornost, důvěra a respekt.

Podstatnou devizou je skutečnost, že se členové 
kanceláře zároveň věnují akademické činnosti na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Vysoké škole 
ekonomické v Praze, jsou také autory či spoluautory 
mnoha odborných publikací a textů, včetně klíčových 
komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zá-
konu o trestní odpovědnosti právnických osob.

Odborné zázemí, včetně působení na vysokých ško-
lách a publikační činnosti, a dosavadní praktické 
zkušenosti jsou garantem kvality poskytovaných ad-
vokátních služeb.

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda je prolnutím 
praktického i akademického přístupu k trestnímu 
právu na úrovni, která je v České republice unikátní.

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 
GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Jsme advokátní kancelář GŰRLICH VÍTEK 
& PARTNERS – tým zkušených právníků, kteří 
na poli poskytování právních služeb působí již 
od roku 2003. Naším právnickým servisem jsme 
doposud pomohli již více než 1500 klientům, a to 
včetně tuzemských i mezinárodních společností, 
subjektů veřejného práva, fyzických osob, druž-
stev či společenství vlastníků.

Naše specializace pokrývá různé sféry práva od ob-
chodního a občanského, až po rodinné a trestní 
právo, což nám dává možnost poskytovat kliento-
vi profesionální právní poradenství v nejrůznějších 
právních oblastech. Právníci naší advokátní kance-
láře tvoří zkušený, efektivní a vyvážený tým, který se 
opírá o rozsáhlou odbornost v jednotlivých oblastech 
práva. Naším cílem je vždy hledání individuálního 
a pragmatického právního řešení pro konkrétní pro-
blém nebo situaci.

Pro náležité řešení všech aspektů právních služeb 
spolupracujeme v rámci kanceláře též s daňovým 
poradcem, klientům můžeme nabídnout služby spo-
lupracujícího notáře, soudního znalce pro ocenění 
nemovitých věcí a závodů a spřízněných soudních 
exekutorů. Díky tomu můžeme poskytovat svým kli-
entům kompletní právní servis z jedné adresy.

Nabízíme úroveň právních služeb, kterou očekáváte 
od předních právnických kanceláří, včetně schopnos-
ti poskytovat právní služby v anglickém jazyce, a sou-
časně flexibilitu a osobní přístup.

Našimi základními pilíři práce pro klienty jsou empa-
tie, rychlost a spolehlivost. Spolu se vzájemnou důvě-
rou, je kancelář schopna být svým klientům účinnou 
oporou.

OCENĚNÍ KANCELÁŘE
Úspěchy slavíme i na poli právnických ocenění. 
V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané 
společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva 
spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše 
advokátní kancelář umístila v roce 2020 jako velmi 
doporučovaná advokátní kancelář v kategorii „Ve-
řejné zakázky“ a „Logistika a dopravní stavby“ a jako 
doporučovaná advokátní kancelář v kategorii „Právo 
informačních technologií“. V roce 2019 se naše kan-
celář umístila jako velmi doporučovaná advokátní 
kancelář v kategorii „Veřejné zakázky“ a jako dopo-
ručovaná advokátní kancelář v kategorii „Logistika 
a dopravní stavby“.

Na mezinárodním poli jsme v roce 2020 získali oceně-
ní Boutique - Business Contracts Law Firm of the year 
in the Czech Republic v rámci „Corporate INTL“.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE
Právo obchodních korporací
Poradenství naší kanceláře v této oblasti zahrnuje 
nejčastěji následující oblasti:
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Právní poradenství pro začínající podnikatele 
(založení korporace)
 	výběr nejvhodnější formy podnikání, založení 

korporace
 	registrace korporace k příslušným úřadům
 	vypracování vzorových smluvních dokumentů

Právní poradenství pro podnikatele
 	zajištění běžné korporátní agendy, jako jsou valné 

hromady, změny základního kapitálu společnosti 
a ostatních skutečností zapisovaných do obchod-
ního rejstříku

 	navržení a revize zakladatelských právních jednání
 	zápisy změn do obchodního rejstříku
 	příprava akcionářských dohod
 	právní poradenství při plánování a realizaci 

přeměn
 	likvidace společností

M&A

Naše služby v oblasti přeměn a akvizic zahrnují ze-
jména následující činnosti:

 	výběr nejvhodnější formy přeměny na základě 
požadavků klienta na finální výsledek

 	komplexní právní a ekonomické poradenství 
v rámci realizace celé přeměny

 	komplexní právní a ekonomické poradenství při 
nabývání/prodeji (části) závodu

 	komplexní právní poradenství při nabývání/převo-
du účasti na společnosti

 	právní due dilligence u nabývané společnosti
 	příprava transakční dokumentace
 	zastupování na jednáních s protistranou
 	projednání transakční dokumentace
 	poradenství při realizaci transakce

Nemovitosti, stavební právo

Komplexní poradenství při převodu nemovitostí
 	sepis nebo revize kupních smluv, darovacích 

smluv nebo zástavních smluv
 	zřizování věcných břemen
 	kontrola dokumentů z banky

Komplexní poradenství podnikatelům
 	pronájmy kancelářských, obchodních a průmyslo-

vých prostor
 	developerské projekty

 	komplexní právní služby pro realitní kanceláře
 	jednání s bankami
 	zastupování v územním a stavením řízení vč. ná-

lezného zastupování před správními soudy
 	smluvní vztahy ve výstavbě včetně přípravy právní 

dokumentace dle mezinárodních standardů FIDIC
 	posuzování claimů zhotovitelů a objednatelů
 	zastupování v soudních sporech

Poradenství pro bytová družstva a SVJ
 	prohlášení vlastníka
 	zaměření jednotek
 	převod jednotek
 	likvidace družstva

V rámci svých služeb nabízíme svým klientům i úscho-
vu peněžních prostředků a listin v naší kanceláři 
a služby notáře, který má v naší kanceláři pobočku.

Veřejné zakázky

Oblast veřejných zakázek tvoří jednu ze stěžejních 
oblastí naší kanceláře. Naše kancelář poskytuje v této 
oblasti své služby jak zadavatelům, tak i dodavatelům 
veřejného sektoru. Naši právníci mají mnohaleté zku-
šenosti v této oblasti se všemi typy zadávacích řízení 
a pro různé specifické zadavatele. Naše služby v ob-
lasti veřejných zakázek představují zejména:

 	komplexní poradenství při zadávání veřejných za-
kázek a administrace zadávacího řízení pro zada-
vatele, vč. zajištění smluvních vztahů s dodavateli

 	komplexní poradenství v oblasti veřejných zakázek 
z pohledu dodavatele

 	zastupování a asistence v řízeních před ÚOHS 
a před správními soudy

 	příprava námitek a návrhů na ÚOHS a zastupování 
před soudy

 	veřejná podpora

IT právo

 	systémová integrace
 	právní poradenství v oblasti software (smlouvy 

o vývoji SW, licenční smlouvy k SW, podlicence, 
SLA smlouvy)

 	licence
 	implementační smlouvy
 	internetové právo
 	obchodní podmínky e-shopů
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 	IT spory

DLT a kryptoměny

 	těžba a poolová těžba kryptoměn
 	provoz těžebních center
 	vývoj SW pro těžbu kryptoměn a související služby
 	vývoj a výroba HW pro těžbu kryptoměn a souvi-

sející služby
 	Custodial wallets a správa cizích prostředků 

a portfolií
 	AML a KYC compliance u všech projektů v oblasti 

kryptoměn
 	E-shopy s aspekty kryptoměn
 	všeobecné obchodní podmínky s využitím aspek-

tů kryptoměn
 	DLT (Distributed Ledger Technologies)
 	burzy a směnárny kryptoměn
 	ICO a prodej tokenů
 	ochrana osobních údajů včetně GDPR u všech 

projektů
 	dědictví kryptoměn
 	využití kryptoměn ve vašem businessu a obecné 

právní poradenství při dispozicích s kryptoměna-
mi (přijímání kryptoměn při podnikání, zápůjčky 
a jiné dispozice s kryptoměnami)

 	daňové aspekty kryptoměn (daň z příjmu, DPH 
apod.)

Další oblasti práva

 	GDPR
 	Trestní právo
 	Soudní spory
 	Pracovní právo
 	Rodinné právo
 	Duševní vlastnictví

PARTNEŘI KANCELÁŘE
JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.
Richard Gürlich se specializu-
je zejména na oblast IT práva, 
obchodního práva, práva k ne-
movitostem, soukromoprávních 
sporů a veřejných zakázek. Mezi 
jeho klienty patří především 
největší správci dopravní infra-

struktury v České republice, významné nadnárodní 
softwarové společnosti nebo poskytovatelé zdravot-

nických služeb a softwaru určeného pro zdravotnic-
ká zařízení.

Richard Gürlich je členem advokátní komory od 
roku 2000. Je také členem AEA International Lawyers 
Network a IACCM (International Association of Con-
tract and Commercial Managers). Podílí se také na 
činnosti spolku SAMBA, kde byl jedním z řečníků 
a moderátorem například na téma “Vize budoucnosti 
práva”. Dále pak přednáší v Business Institut ve stu-
dijním programu “MBA Real Estate”. V roce 2019 zís-
kal prestižní ocenění Acquisition International jako 
právník roku 2019 v České republice. V následujícím 
roce 2020 získal ocenění M&A Today jako “Best senior 
Lawyer of the year”.

Před zahájením samostatné advokátní praxe praco-
val v Advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík (1996-
1998). Později působil v advokátní kanceláři Fiala, 
Profous, Maisner & spol. (1998-2002) kde se zabýval 
právním poradenstvím tuzemských i zahraničních 
podnikatelských subjektů.

V roce 2002 zahájil Richard Gürlich samostatnou ad-
vokátní praxi se zaměřením především na obchodní 
právo, IT právo a nemovitosti. V roce 2019 pak do-
šlo k fúzi s advokátní kanceláří ERHARTOVÁ VÍTEK & 
PARTNERS.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

Jindřich Vítek se specializuje 
zejména na oblast obchodního 
práva a veřejných zakázek. Mezi 
jeho klienty patřily a patří zejmé-
na největší dopravní infrastruktu-
ry v České republice, významné 

společnosti zmiňované v žebříčcích CZECH TOP 100, 
municipality nebo významní poskytovatelé zdravot-
nických služeb.

Před spojením advokátních kanceláří ERHARTOVÁ 
VÍTEK & PARTNERS a Gürlich & Co působil od roku 
1996 více než osm let v jedné z největších českých ad-
vokátních kanceláří, v roce 2003 pak založil s kolegyní 
Olgou Erhartovou advokátní kancelář ERHARTOVÁ 
VÍTEK & PARTNERS.

Specializuje se především na právní oblasti, ve kte-
rých se potkává veřejné a soukromé právo, zejména 
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na právo obchodní a na právo veřejných zakázek. 
V poslední době se také soustředí na právo související 
s dopravní infrastrukturou.

Jindřich Vítek rozhoduje spory vznikající zejména 
z obchodní činnosti jako rozhodce Rozhodčího sou-
du při Hospodářské komoře České republiky a Agrár-
ní komoře České republiky. Dále je členem několika 
rozkladových komisí, a to Rozkladové komise předse-
dy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro ob-
last veřejných zakázek, Rozkladové komise předsedy 
Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a Rozkla-
dové komise ministra Ministerstva kultury.

Jindřich Vítek se aktivně podílí na legislativní činnos-
ti, a to přípravou a připomínkováním návrhů zákonů 
pro jednotlivé resorty státní správy (MPO, MMR nebo 
MD) nebo přípravou pozměňovacích návrhů pro jed-
notlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Je čle-
nem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj 
k zákonu o veřejných zakázkách a předmět veřejné 
zakázky vyučuje i v rámci své pedagogické činnosti. 
Věnuje se i přednáškové činnosti, jak pro soukromé 
subjekty, tak i pro orgány státní správy a samosprávy. 
Působil jako člen Komise pro občanské právo Legisla-
tivní rady Vlády České republiky a byl členem Rozkla-
dové komise ministra životního prostředí.

Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Práv-
nické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukončení studia 
působí jako odborný asistent na tamější katedře ob-
chodního práva.

Je autorem monografií Odpovědnost statutárních 
orgánů obchodních společností Praha – Wolters 
Kluwer ČR, a.s. a Neplatnost usnesení valné hroma-
dy s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. Spoluautor-
sky se podílel na publikacích Obchodní právo. Vyd.: 
Václav Klemm, 2020, Zákon o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elek-
tronických komunikací. Komentář. 1. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2017, Právo cenných papírů. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2014, Občanský zákoník I. Obec-
ná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2014, MERITUM Obchodní právo, Praha: Wol-
ters 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). 
Publikuje hlavně v časopisu Právník, Obchodní prá-
vo a EPRAVO.CZ a v letech 2000 až 2002 vedl pravi-

delnou přílohu „Legislativa do kapsy“ ekonomického 
týdeníku Profit.

Mgr. Ondřej Dlouhý

Ondřej Dlouhý působí v advoka-
cii od roku 2006. Specializuje 
se zejména na oblasti krypto-
měny, DLT a blockchain, posky-
tuje právní služby pro startupy 
a crowdfundingové financování 
projektů, mezi jeho další specia-

lizace patří IT oblast v širším slova smyslu a z tradič-
ních oborů se věnuje nemovitostem a developmen-
tu. Mezi jeho klienty patří některé z nejvýznamnějších 
společností zabývajících se těžbou kryptoměn i vý-
vojem vlastního hardware a software v této oblasti, 
a společnosti zabývající se key managementem. On-
dřej vede tým cryptolegal a provozuje též pobočku 
kanceláře v obci Milovice.

Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 101 591
e-mail: info@akegv.cz
www.akegv.cz
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Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, 
Fráňa a partneři, s.r.o.

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 čes-
kém trhu. Advokátní kancelář má pracoviště 
v Praze a Hradci Králové, přičemž na posky-
tování právních služeb a provozu advokát-
ní kanceláře se podílí v současné době okolo 
60 pracovníků. Z tohoto počtu odborný tým ad-
vokátní kanceláře tvoří spolu s partnery dalších 
36 advokátů a advokátních koncipientů. Pro-
fesní tým advokátní kanceláře tvoří významní 
odborníci, kteří pravidelně publikují v odbor-
ných časopisech a působí jako zkušení a aktivní 
členové v orgánech předních institucí a věnují 
se přednáškové činnosti, zvláště pro odbornou 
veřejnost. Advokátní kancelář Hartmann, Je-
línek, Fráňa a partneři, s.r.o. je tradiční česká 
kancelář poskytující kvalitní, prakticky orien-

tovanou právní službu významným klientům 
v soukromé i veřejné sféře. Během třech deseti-
letí své existence shromáždila know-how, které 
je svým rozsahem i kvalitou v českém prostředí 
unikátní.

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 sou-
částí kanceláře je rovněž insolvenční tým, vedený 
insolvenčním správcem, JUDr. Janem Malým, který 
si v roce 2013 prohloubil kvalifikaci a složil zkouš-
ky insolvenčního správce se zvláštním povolením. 
V roce 2019 tuto pozici úspěšně obhájil. Logickým 
vyústěním dlouhodobé historie a tradice v posky-
tování právních služeb v oblasti insolvence, bylo 
založení dceřiné společnosti advokátní kanceláře, 
společnosti s ručením omezeným HJF Insolvenční. 
Tato společnost je jedním ze zakládajících společní-
ků VPI CZ, v.o.s. - Vše Pro Insolvenci. Tato společnost 
je nově vzniklá veřejná obchodní společnost, která 
se specializuje na poskytování služeb v oblasti insol-
vence. Specifická specializace insolvenčního správce 
se zvláštním povolením pak přímo předurčuje naši 
společnost pro výkon ve velkých a zvláště složitých 
insolvenčních řízeních.

Rovněž v oblasti ústavního práva, zejména zastupová-
ní před Ústavním soudem, zpracování a podání ústav-
ních stížností má kancelář velké procento úspěšnosti. 
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Kancelář také zaznamenala úspěchy v obhajobách 
v rozsáhlých trestních věcech s celorepublikovými 
přesahy. Od roku 2012 do současnosti se kancelář 
pravidelně umisťuje v prestižní soutěži Právnická 
firma roku jako velmi doporučovaná či dopo- 
ručovaná kancelář především v těchto kategoriích: 
trestní právo, regionální právnická firma roku, ře-
šení sporů a arbitráže a daňové právo. V roce 2016 
se kancelář stala vítězem soutěže Právnická firma 
roku 2016 v kategorii: Regionální právnická firma 
roku. V roce 2019 Advokátní kancelář Hartmann, Je-
línek, Fráňa a partneři, s.r.o. slavila úspěch v podobě 
vítěztsví Právnická firma roku 2019 v kategorii: Lo-
gistika a dopravní stavby. V roce 2020 se kancelář 
stala vítězem soutěže Právnická firma roku 2020 
opět v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

Velice důležitou profesní odborností, kterou disponu-
jí zástupci naší advokátní kanceláře v oblasti správní-
ho práva, je schopnost erudovaně uplatňovat práva 
klientů v rámci správního soudnictví, tedy v rámci ža-
lob proti rozhodnutím orgánů veřejné správy. Advo-
kátní kancelář se v tomto ohledu věnuje obraně klien-
tů proti rozhodnutím příslušných orgánů především 
v oblasti daňové či oblasti jiných povinných odvodů. 
V roce 2013 JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., partner naší 
kanceláře, obsadil 2. místo v prestižní soutěži Práv-
ník roku, kategorie Talent roku, s prací na téma: 
Není daně bez zákona?

Právní služby jsou nabízeny především na území Čes-
ké republiky, zemích EU a v případě potřeby lze zajis-
tit poskytnutí právní služby i jinde v zahraničí. K tomu 
slouží aktivní členství kanceláře v nadnárodním sdru-
žení ABL (Alliance of Business Lawyers). JUDr. Pa-
vel 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 spra-
vedlnosti. JUDr. Jiří Hartmann je místopředsedou 
odvolací kárné komise České advokátní komory. 
JUDr. Jiří Janeba je členem České advokátní komo-
ry: člen Kontrolní rady ČAK, regionální předsta-
vitel ČAK ve Východočeském regionu, zkušební 
komisař u advokátních zkoušek a od roku 2018 je 
JUDr. Jiří Janeba aktivním rozhodcem Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární ko-
moře ČR.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a part-
neři, s.r.o. je špičková česká kancelář poskytující kva-
litní, prakticky orientovanou právní službu význam-
ným 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 advokát-
ním stavem.

NÁŠ TÝM
JUDr. Jiří Hartmann, advokát
JUDr. Jiří Hartmann je absolven-
tem Právnické fakulty Univer-
zity 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 ka-

riéry se věnuje advokacii a jeho praxe se zaměřuje 
na obchodní právo, fúze a akvizice, finanční a ban-
kovní právo, investiční právo a likvidace. JUDr. Jiří 
Hartmann je zakládajícím členem sdružení advokátů 
založeného v roce 1990, které v krátké době po svém 
vzniku zaujalo rozsahem poskytovaných právních slu-
žeb 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. 
JUDr. Jiří Hartmann je dále místopředsedou odvolací 
kárné komise České advokátní komory, členem Sek-
ce pro advokátní tarif České advokátní komory a dále 
působí v řadě představenstev a dozorčích rad akci-
ových společností.

JUDr. Pavel Fráňa, advokát

JUDr. Pavel Fráňa je absolven-
tem Právnické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze a je jedním 
z partnerů Advokátní kance-
láře Hartmann, Jelínek, Fráňa 
a partneři, s.r.o. V této advo-
kátní kanceláři působí již od 

roku 1996 a ve své praxi se zaměřuje na obchodní 
právo, finanční právo, právo cenných papírů, me-
diální právo a mezinárodní právo. V průběhu své 
praxe mimo jiné poskytoval právní služby při akvizi-
ci a reorganizaci dvou největších privátních televizí 
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v České republice, zastupoval řadu významných 
klientů ve sporech u soudů obecných, rozhodčích 
i u Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní 
obchodní komory ve Francii (International Cham-
ber of Commerce - ICC). Od roku 2004 je JUDr. Pa-
vel Fráňa aktivním rozhodcem Rozhodčího soudu 
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. 
Získal ocenění „Best Lawyer of the Year 2009“ v ob-
lasti 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 Kar-
lovy v Praze, kde získal magister-
ský titul v roce 2000 a titul dokto-
ra práv v roce 2003. Od samého 
počátku své kariéry se věnuje 
advokacii, přičemž se jeho praxe 

zaměřovala a zaměřuje především na oblast trestní-
ho práva a obchodnězávazkových vztahů. V roce 2013 
složil zkoušky pro insolvenčního správce se zvláštním 
povolením. V roce 2019 tuto pozici úspěšně obhájil. 
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.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., 
advokát

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., je 
advokátem v Advokátní kanceláři 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a part-
neři, s.r.o. od roku 2009. Absolvo-
val Právnickou fakultu MU v Brně, 
kde vedle magisterského studia 

absolvoval též doktorské studium v oboru ústavní 
právo a státověda. V advokátní praxi se zaměřuje 
zejména na oblasti daňového práva, správy dotací, 
správního soudnictví a školského práva. Je zakládají-
cím členem Unie daňových poplatníků a členem sek-
ce pro veřejné právo České advokátní komory. Pra-
videlně vystupuje na konferencích a seminářích a je 
autorem či spoluautorem čtyř knih a několika desítek 
odborných článků.

JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D., 
advokátka
JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D. 
je absolventkou Právnické fa-
kulty Univerzity Karlovy, kde 
absolvovala také doktorské stu-
dium zaměřené na trestní právo 
a kriminologii. V této advokátní 

kanceláři působí od roku 2006, od roku 2007 jako 
advokátní koncipient, od roku 2010 jako advokát. Ve 
své advokátní praxi se specializuje především na ob-
hajobu trestných činů hospodářských a majetkových 
a dále na spornou agendu týkající se obchodních zá-
vazkových vztahů. Dále se věnuje problematice resti-
tucí dle zákona o půdě. Je členkou Sekce pro trestní 
právo České advokátní komory.

JUDr. Jiří Janeba, advokát

JUDr. Jiří Janeba je absolven-
tem Právnické fakulty MU v Brně, 
kde vedle magisterského studia 
absolvoval též doktorské studi-
um v oboru obchodního práva. 
V advokátní praxi se zaměřuje 
zejména na oblasti obchodního 

práva, korporátního práva, fúzí a akvizic. Je členem 
České advokátní komory, člen Kontrolní rady ČAK, re-
gionálním představitelm ČAK ve Východočeském re-
gionu, zkušebním komisařem u advokátních zkoušek 
a od roku 2018 je JUDr. Jiří Janeba aktivním rozhod-
cem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR 
a Agrární komoře ČR. Od roku 2020 se stal partnerem 
advokátní kanceláře.
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NAŠE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OCENĚNÍ:

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a part-
neři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 
2016 v kategorii: Regionální právnická firma roku.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a part-
neři, s.r.o., je vítězem soutěže Právnická firma roku 
2019 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a part-
neři, s.r.o., je vítězem soutěže Právnická firma roku 
2020 v kategorii: Logistika a dopravní stavby.

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



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 81

A

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je 
silnou a stabilní kanceláří s třicetiletou tradicí 
budovanou jak v domácím Pardubickém kraji, 
tak na celostátní úrovni. Činnost kanceláře na-
vázala na dlouholeté zkušenosti a úspěšnou pro-
fesní dráhu významného advokáta a partnera 
advokátní kanceláře JUDr. Pavla Jelínka, Ph.D., 
přičemž v inovacích, vzdělávání a odborném 
rozvoji pokračuje přátelským a profesionálním 

spojením JUDr. Terezy Jelínkové a Mgr. Dany Li-
bochowitzové, partnerů advokátní kanceláře.

OCENĚNÍ
V roce 2020 Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři 
s.r.o. obhájila již po páté v řadě své vítězství v katego-
rii Regionální právnická firma roku v odborné soutěži 
Právnická firma roku, kterou vyhlašuje společnost 
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EPRAVO.CZ. Vedle tohoto vítězství byla advokátní 
kancelář v letech 2012 - 2017 oceněna jako velmi do-
poručovaná kancelář v kategorii Trestní právo a do-
poručovaná kancelář v kategoriích Logistika a do-
pravní stavby a Česká firma na mezinárodních trzích.

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. však 
sbírá úspěchy i na mezinárodní úrovni – Mgr. Dana Li-
bochowitzová, advokát a partner kanceláře, zvítězila 
jako Právník roku v kategorii Trestní právo pro oblast 
České republiky v mezinárodní soutěži Legal Awards 
2019, kterou pořádá Lawyer Monthly.

TEAMSPIRIT
Základem úspěchu Advokátní kanceláře JELÍ-
NEK & Partneři s.r.o. je její všestrannost, neboť po-
skytuje profesionální právní služby a poradenství 
té nejvyšší kvality ve všech odvětvích práva, a to jak 
v obecných, tak ve speciálních právních oborech.

Kancelář je tvořena třemi kmenovými společníky, 
dále vedoucími advokáty, spolupracujícími advokáty, 
advokátními koncipienty, paralegal a odborně kvalifi-
kovaným administrativním personálem. Součástí se-
hraného týmu jsou též specialisté, s nimiž Advokátní 
kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. úzce spolupracuje, 
jedná se například o daňové a ekonomické poradce, 
notáře, překladatele, exekutory, profesionální sou-
kromé detektivy, aj.

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ
Široká škála oborů, v nichž je Advokátní kancelář 
JELÍNEK & Partneři s.r.o. schopna poskytovat svým 
klientům právní služby a poradenství, z ní dělá spo-
lehlivého partnera pro komplexní řešení veškerých 
právních potřeb svých klientů, včetně těch velmi ná-
ročných a složitých.

Vedle souhrnného právního servisu advokátní kance-
lář nabízí i zajištění dílčích právních úkonů, zhotovení 
stanovisek, analýz právních dopadů a rizik spojených 
s činností právnických i fyzických osob na území Čes-
ké republiky a v zahraničí.

PORTFOLIO SLUŽEB
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. má díky 
letitým zkušenostem s obhajobou klientů klíčovou 

pozici v poskytování právních služeb v odvětví trest-
ního práva a dále ve sféře obchodního práva, v jehož 
intencích zajišťuje nejen běžný servis spojený s ob-
chodními závazkovými vztahy, spornou agendou 
a standardními korporátními potřebami, ale poskytu-
je své služby i v oblastech přeměn korporací, koncer-
nového práva a zakládání společností.

Kancelář svým klientům nabízí též zajištění kom-
pletního servisu spojeného s administrací veřejných 
zakázek, včetně právní podpory při zadávání nadli-
mitních veřejných zakázek. Samozřejmostí pro Advo-
kátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je též posky-
tování právních služeb i v dalších právních odvětvích, 
procesních oblastech či ve speciálním prevenčním 
poradenství (zdravotnické právo; pracovní právo; 
správní a přestupkové právo; dědické právo; rodinné 
právo; ústavní právo; daňové právo včetně daňových 
kontrol; aj.).

Klientům z řad právnických osob jsou dlouhodobě 
poskytovány služby v podobě nastavení Criminal 
Compliance programů a GDPR.

JAZYKOVÁ VYBAVENOST
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. po-
skytuje právní poradenství a služby svým klientům 
v českém jazyce, anglickém, německém, ruském 
a francouzském.

DISKRÉTNOST A PARTNERSTVÍ
Samozřejmostí pro advokátní kancelář je naprostá 
diskrétnost, loajalita a pevné partnerství, nadstan-
dardní ochrana informací a připravenost poskytnout 
právní služby klientovi i mimo obvyklou pracovní 
dobu a dle přání klienta i v místě vyhovujícím jeho 
potřebám.

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Odborníci advokátní kanceláře přednáší na specia-
lizovaná právní témata, a to jak pro klienty kance-
láře, tak i pro širší veřejnost. Oblíbená přednášková 
témata právníků kanceláře jsou zejména z oblasti 
práva trestního, obchodního, pracovního a GDPR. 
Advokátní kancelář vychází svým klientům vstříc 
i v případě, kdy si téma zvolí sám klient. Členové 
advokátní kanceláře také pravidelně publikují na 



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 83

A

odborných právních platformách v tištěné i elektro-
nické verzi.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. má 
úzké pracovní kontakty s řadou velkých zahraničních 
právních firem, díky kterým čerpá mezinárodní zku-
šenosti a kontakty, což jí umožnuje podílet se na me-
zinárodních transakcích uskutečňovaných po celém 
světě a podporovat mezinárodní rozvoj svých klientů. 
Zajišťuje nejen přípravu obchodní strategie, ale také 
nastavení mechanismu pro splnění podmínek její 
realizace.

PARTNEŘI KANCELÁŘE:
JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D.
Advokát a partner kanceláře

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D. je 
spoluzakladatelem Advokátní 
kanceláře JELÍNEK & Partne-
ři s.r.o. a výkonu advokacie se 
věnuje nepřetržitě již téměř 

třicet let. Klientům poskytuje komplexní právní 
poradenství, nicméně jeho výsostnou doménou je 
oblast trestního práva se zaměřením na násilnou 
a hospodářskou trestnou činnost, zejména tzv. da-
ňovou trestnou činnost. Je uznávaným odborníkem 
na obhajobu klientů v trestním řízení, jíž se věnuje 
od počátku své profesní kariéry. Jeho celoživotním 
"chlebem" je obchodní právo se zaměřením na kor-
porátní klientelu, developerské projekty a s tím sou-
visející smluvní dokumentaci. V případě tuzemské 
či nadnárodní velké korporátní klientely vede tým 
lidí podílejících se na komplexním procesu převzetí 
společnosti, účastní se obchodních jednání, analy-
zuje rizika převodu pro klienta, zaštiťuje veškerou 
smluvní agendu a participuje na stabilizaci pozice 
klienta v nové korporaci, a to jak z pozice zaměst-
navatele, tak obchodního partnera. JUDr. Pavel Je-
línek, Ph.D. je zastáncem proaktivního přístupu ke 
klientům a dbá na to, aby se klientovi při poskyto-
vání právních služeb dostalo nejen pomoci v právu, 
ale aby advokát, potažmo advokátní kancelář, byly 
útočištěm klientů i při hledání životně důležité du-
ševní pohody. Za klíčové atributy povolání advoká-
ta považuje mlčenlivost a férový přístup ke klientům 
a kolegům z branže.

JUDr. Tereza Jelínková
Advokát a partner kanceláře

JUDr. Tereza Jelínková je spolu-
zakladatelem Advokátní kance-
láře JELÍNEK & Partneři s.r.o. a je 
velmi zásadovým advokátem 
se vstřícným přístupem k doho-

dovacímu procesu. V advokátní kanceláři zajišťuje 
komplexní management a pečuje o stále rozrůstající 
se stabilní portfolio klientů, s nimiž je v dennoden-
ním kontaktu. JUDr. Tereza Jelínková je díky nasbíra-
ným zkušenostem z advokátní praxe a objektivnímu 
právnímu povědomí schopna poskytovat právní po-
radenství v oblasti práva trestního, rodinného a ob-
chodního, včetně poradenství při procesu zadávání 
veřejných zakázek. Klientům kanceláře dále poskytu-
je právní služby a poradenství spojené se zajištěním 
smluvní agendy týkající se logistických či expedičních 
služeb a poradenství týkající se přepravy osob a zbo-
ží, a to jak na úrovni vnitrostátní, tak mezinárodní. 
JUDr. Tereza Jelínková má též široké zkušenosti 
s poskytováním souhrnného právního poradenství 
v oblasti dopravních staveb. Řadu úspěchů pak zís-
kala při zastupování klientů advokátní kanceláře ve 
sporech ze smluv o dílo v rámci realizovaných deve-
loperských projektů, a to jak z pozice velkých develo-
perů, tak z pozice jejich klientů. Její silnou stránkou je 
"selský" rozum, energičnost a nasazení pro nalezení 
co nevhodnějšího řešení případu klienta s co nejpřija-
telnějšími náklady. Při jednání JUDr. Tereza Jelínková 
preferuje otevřený přístup a čestnost vůči klientovi.

Mgr. Dana Libochowitzová
Advokát a partner kanceláře
Advokát Mgr. Dana Libochowit-
zová je společníkem Advokátní 
kanceláře JELÍNEK & Partneři 
s.r.o., v níž působí téměř od sa-
mého počátku své profesní drá-

hy v advokacii. Ve své každodenní praxi se věnuje 
zejména oblasti trestního práva, obchodního, občan-
ského práva, práva ochrany osobních údajů, zbrojní-
ho a bezpečnostního práva a Compliance. V oblasti 
trestního práva se specializuje především na organi-
zovanou a hospodářskou trestnou činnost a připra-
vuje strategie obhajoby. Mgr. Dana Libochowitzová 
dlouhodobě zastupuje řadu klientů figurujících v kau-
zách řešených speciálními složkami orgánů činných 
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v trestním řízení, které si obvykle žádají specifický 
a velmi důkladný přístup k obhajobě. Její denní akti-
vity jsou zaměřeny na zpracování komplexní obchod-
ní smluvní dokumentace podnikatelů, včetně smluv 
leasingových a smluv o dílo. Mgr. Dana Libochowit-
zová se dále zabývá řešením případů s mezinárod-
ním prvkem. V rámci úzce profilovaného oboru práva 
zbrojního a bezpečnostního je připravena klientům 
advokátní kanceláře poskytnout právní pomoc jak 
se smluvním zajištěním obchodu s vojenským ma-
teriálem (ať už v rámci Evropské unie či na meziná-
rodní úrovni), tak s vyřízením veškerých nezbytných 
povolení k provozování takové činnosti. Mgr. Dana 
Libochowitzová rovněž zastupuje klienty advokátní 
kanceláře ve strategických litigacích a zejména ve 
sporech o ochranu osobnosti fyzických osob a dobré 
pověsti právnických osob. Je advokátem s životním 
entuziasmem pro své povolání a s proaktivním a vel-
mi otevřeným přístupem ke klientům. Právo a jeho 
aplikace je nejen jejím řemeslem, ale i zálibou.

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181
533 33  Pardubice

Truhlářská 1108/3
110 00  Praha 1

Tel.: + 420 466 310 691
e-mail: advokati@advokatijelinek.cz
www.advokatijelinek.cz
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Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. 

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. (AKKP) 
byla založena na počátku roku 1991 poté, co na-
byl účinnosti zákon o advokacii, který umožnil 
soukromý výkon této profese. Jsme zavedená 
advokátní firma se sídlem v Praze. V průběhu 
let se nám podařilo vybudovat stabilizovaný 
kmen klientely, složené z tuzemských i zahra-
ničních subjektů z oblasti výroby, obchodu, slu-
žeb a dalších sfér podnikání. Od svého založení 
prošla naše kancelář dynamickým vývojem ve 
všech sférách činnosti a v současné době se řa-
díme mezi přední advokátní kanceláře v České 
republice.

V advokátní kanceláři působí výkonný tým spolu-
pracovníků složený z právníků s advokátní licencí 
a dalších kvalifikovaných pracovníků, kteří v kanceláři 
vykonávají svou koncipientskou praxi. S ohledem na 
zaměření kanceláře a skladbu klientely hovoří naši 
kolegové plynně některým ze světových jazyků, což 
je jednou ze základních podmínek efektivní profesní 
komunikace se zahraničními klienty. Právní služby 
poskytujeme v němčině, angličtině, francouzštině 
a ruštině. Součástí kanceláře je rovněž překladatelský 
servis. Služby v dalších jazycích, jakož i úřední překla-
dy, zajišťuje kancelář operativně u spolupracujících 
odborníků. Většina právníků působících v naší kan-
celáři má kromě své všeobecné kvalifikace i detailní 
odborné znalosti v dalších oborech práva.

V mnoha právních oborech, jako např. právu pra-
covním či právu duševního vlastnictví, jsou někteří 

z advokátů AKKP řazení mezi přední české odborníky 
a v posledních letech získali v těchto právních obo-
rech řadu prestižních ocenění.

V roce 2013, 2015 a 2016 získala AKKP ocenění Práv-
nická firma roku právě v kategorii Duševní vlastnic-
tví. Zakládající společník kanceláře prof. JUDr. Jan 
Kříž, CSc. byl také oceněn Českou advokátní komo-
rou titulem Právník roku v oblasti práva duševního 
vlastnictví.

AKKP poskytuje právní služby jak při přípravě smluv-
ních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v pří-
padech uplatňování nároků z nich plynoucích, včet-
ně uplatňování před soudy obecnými i rozhodčími. 
AKKP zastupuje klienty nejen před obecnými a roz-
hodčími soudy, ale i při jednáních se stáními orgány 
a institucemi.

Pokud se týče oborů, ke kterým se vztahuje činnost 
vykonávaná naší advokátní kanceláří, pokrývá náš 
tým velmi širokou oblast specializací.

OBORY PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH 
AKKP:
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ PRÁVO | OBCHODNÍ A OB-
ČANSKÉ PRÁVO | AUTORSKÉ PRÁVO | PATENTOVÉ 
PRÁVO | IT PRÁVO VČETNĚ GDPR | MEDIÁLNÍ PRÁVO 
| ZNÁMKOVÉ PRÁVO | PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SO-
CIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | SPRÁVNÍ PRÁVO | PRIVA-
TIZACE, ÚČAST ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU I DAŇOVÉ 
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PRÁVO | FINANČNÍ PRÁVO | DEVIZOVÉ PRÁVO A AP-
LIKACE CELNÍCH PŘEDPISŮ | PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ 
ZAHRANIČNÍCH I DOMÁCÍCH SPOLEČNOSTÍ A FIREM 
| TRESTNÍ PRÁVO

AKKP je členem společnosti International Practice 
Group zahrnující desítky advokátních kanceláří, da-
ňových a auditorských poradenských společností 
z mnoha zemí celého světa. AKKP nabízí právní služby 
nejen v rámci českého práva, ale je schopna v rámci 
účasti v International Practice Group zajistit právní 
a daňové poradenství ve většině zemí EU i dalších ze-
mích jako např. USA, Rusko nebo Čína a konkurovat 
tak mezinárodním advokátním kancelářím.

Někteří z členů AKKP jsou členy International Associ-
ation of Privacy Professionals - Mezinárodní asociace 
profesionálů v oblasti ochrany soukromí.

Mimo běžné poskytování právních služeb klientům, 
AKKP připravuje pro klienty i pravidelné informace 
o zásadních změnách právních předpisů. Většina ad-
vokátů AKKP je také velmi činná i v jiných právních 
aktivitách, např. ve formě častých publikací v českých 
i zahraničních odborných časopisech a jiných perio-
dikách či účastech jako přednášející či spoluorgani-
zátoři na celé řadě specializovaných konferencí a se-
minářů v České republice i zahraničí. Advokáti AKKP 
také z titulu svých akademických zařazení poskytují 
odborné posudky v nejrůznějších oblastech práva. 
Do okruhu týmu AKKP patří i autoři monografií z ob-
lasti teorie a praxe z rozličných právních oborů. Řada 
advokátů AKKP rovněž aktivně působí jako rozhodci 
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o.
Rybná 678/9
110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 819 336
e-mail: info@akkp.cz
www.akkp.cz
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Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. 

Advokacie byla jedním z prvních povolání v Čes-
ké republice po 17. listopadu 1989, která se stala 
plně soukromá. Od července 1990 musel kaž-
dý 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 původně založena 
poté, kdy jednotliví advokáti začali zjišťovat, že k na-
plnění jejich ambicí a zároveň ke zlepšení poskytova-
né 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 červ-
na 1994 Advokátní kancelář Nespala působí v aso-
ciaci "Novoměstské advokátní kanceláře" společně 
s AK Brož & Sokol & Novák a s AK Mikš & Suk. Tyto tři 
kanceláře jsou v případě potřeby schopny nabídnout 
práci několika desítek zkušených a kvalitních právní-
ků ve všech oblastech práva.

Klientela Advokátní kanceláře Nespala je tvořena po 
tři desítky let nejrozmanitějším spektrem subjektů, 
počínaje prezidentem republiky přes další ústavní 
orgány a tradiční korporace až po drobnou kliente-
lu na úrovni regionálních pracovišť. Podstatnou část 
agendy advokátní kanceláře Nespala tvoří špičková 

obhajoba v nejzávažnějších trestních věcech s každo-
ročním nepřetržitým oceňováním v prestižní soutěži 
Právnická firma roku od okamžiku jejího vzniku.

Jednatel a generální ředitel advokátní kanceláře, 
JUDr. Marek Nespala je zároveň zakladatelem a od 
roku 2008 předsedou Výboru pro odbornou pomoc 
a ochranu zájmů advokátů ČAK, od roku 2009 členem 
Kontrolní rady ČAK v pozici kárného žalobce a od 
roku 2014 zakládajícím členem a členem prezídia 
Unie obhájců ČR.

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.
Bělehradská 77
120 00 Praha 2
Tel.: 224 914 326
e-mail: praha@aknespala.cz
www.aknespala.cz
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Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.

Jsme pro naše klienty partnerem a provázíme je 
téměř všemi oblastmi práva, se kterými se v ži-
votě i podnikání mohou setkat, včetně pomoci 
v mimořádných situacích.

I díky spokojenosti našich klientů jsme se mohli roz-
růst o další skvělé právníky a během pár let jsme se 
tak stali středně velkou advokátní kanceláří s více než 
30 členy týmu.

A stejně jako se lékař specializuje na svůj obor, tak 
i u nás naleznete odborníky v té konkrétní oblasti prá-
va, kterou aktuálně potřebujete řešit. Našim klientům 
tím šetříme nejen čas, ale i peníze, protože s Vaším 
problémem jsme se již v minulosti s největší pravdě-
podobností setkali.

Pokud tedy hledáte advokáta, neváhejte se na nás 
obrátit. Rádi se staneme Vaším partnerem, ať už se 
bude jednat o pomoc jednorázovou či pravidelnou 
a budeme se snažit nalézt řešení, které odpovídá 
Vašim individuálním potřebám tak, abyste byli maxi-
málně spokojeni.

HLAVNÍ SPECIALIZACE
 	Obchodní (korporátní) a občanské právo
 	Právo nemovitostí
 	Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
 	Akvizice, fúze a investice
 	Stavební právo
 	Správní právo
 	GDPR
 	Rodinné právo
 	Trestní právo
 	IT právo
 	Soudní spory a rozhodčí řízení
 	Vymáhání pohledávek
 	Dluhopisy
 	Ochranné známky
 	Generační obměna ve firmě  

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Zlín I Brno I Uherské Hradiště I Bratislava
2. května 7134
760 01  Zlín
Tel.: +420 725 293 766
e-mail: office@petrasrezek.cz
www.petrasrezek.cz
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Advokátní kancelář 
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři 
se sídlem v Praze svým klientům nabízí již od roku 
1996 právní služby na profesionální úrovni s ohle-
dem na specifika právního řádu České republiky 
a práva EU. Od počátku činnosti kanceláře je za-
vedeným standardem poskytování komplexních 
právních služeb a poradenství spojených s pod-
nikatelskou 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.

Patříme mezi přední renomované a etablované advo-
kátní kanceláře v České republice. V současné době 
u nás působí více než 35 právníků s dlouholetou 
právní praxí, tvořících specializované týmy, schopné 
poskytovat klientům přesně cílené poradenství na 
nejvyšší úrovni podle jejich konkrétních potřeb. Práv-
ní služby poskytujeme nejen klientům působícím 
v České republice, ale rovněž (prostřednictvím svých 
zahraničních partnerských kanceláří) zajišťujeme po-
třebný právní servis českým i zahraničním klientům 
v různých jurisdikcích po celém světě, což klienti oce-
ňují zejména v případě transakcí a sporů zasahujících 
několik jurisdikcí najednou, včetně např. rozkrývání 
offshorových společností atd.

Z hlediska odborné specializace poskytujeme služby 
prakticky ve všech oblastech obchodního, civilního 
a správního práva, primárně zejména v oblasti fúzí 
a akvizic, private equity, korporátního práva a restruk-

turalizací, soudních sporů a obchodních arbitráží, 
veřejných zakázek, hospodářské soutěže, veřejné 
podpory a nekalé soutěže, práva ICT a outsourcin-
gu, duševního vlastnictví včetně softwarového práva, 
reklamy, ochrany osobních údajů, pracovního práva, 
finančního práva a AML problematiky, dále v oblasti 
energetiky, nemovitostí a stavebnictví.

Samozřejmostí je i poskytování komplexních služeb 
v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže, veřej-
né podpory, veřejných zakázek, ochranných známek, 
regulace obchodu a služeb, ochrany osobních údajů, 
elektronických komunikací, antidumpingu atd.) včet-
ně zastupování v řízeních vedených v této souvislosti 
před Evropskou komisí a Soudním dvorem Evropské 
unie.

Mezi naše klienty patří významné domácí i zahraniční 
společnosti a konsorcia podnikající v oblasti obcho-
du, energetiky, průmyslu, strojírenství, informačních 
a komunikačních technologií, stavebnictví a trhu 
s nemovitostmi, potravinářství, lesnictví, chemie, 
farmacie, bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví, 
obchodování s cennými papíry, reklamy a public 
relations.

NAŠE SPECIALIZACE
Fúze a akvizice / Právo obchodních korporací
Naše advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní 
právní servis při domácích i přeshraničních akvizicích, 
divesticích, jakož i celé řadě dalších transakcí a přeměn 
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obchodních korporací. Právní služby poskytujeme rov-
něž v celém rozsahu práva obchodních korporací a ve 
vztahu ke všem fázím existence těchto subjektů. Tato 
oblast zahrnuje především následující okruhy:

 	Fúze, akvizice, rozdělení, transformace a likvidace 
společností, restrukturalizace, nakládání s částí 
obchodního závodu

 	Příprava optimálních korporátních a joint venture 
struktur včetně právních optimalizací a corporate 
governance

 	Majetkové kapitalizace, private equity a konverzní 
operace

 	Příprava, řízení procesu a vyjednávání transakční 
dokumentace a asistence při vypořádání transakcí, 
včetně případných navazujících korporátních změn

 	Zastupování v řízeních před orgány dohlížejícími 
na hospodářskou soutěž, soudy a dalšími státními 
orgány

Řešení sporů

Dlouhodobě se zaměřujeme na agendu řešení sporů, 
když svým klientům v této právní oblasti poskytujeme 
poradenství a zastupujeme je ve sporech, ať již se jed-
ná o spory s domácím prvkem nebo o spory mající 
prvek mezinárodní.

Právní specialisté naší kanceláře si vysloužili, díky celé 
řadě úspěšně ukončených řízení s hodnotou pravidel-
ně přesahující miliardy korun, uznání nejen od spoko-
jených klientů, ale i od kolegů z dalších českých před-
ních advokátních kanceláří, stejně jako od široké právní 
veřejnosti. Jednotlivá sporná řízení v oblasti soukromé-
ho i veřejného práva, která jsme pro své klienty úspěš-
ně řešili, resp. naší kanceláří zvolená argumentace 
v daných řízeních (vycházející z detailních rešerší české 
a evropské judikatury), přitom často měla i vliv na vývoj 
ustálené rozhodovací praxe českých soudů.

Svým klientům poskytujeme komplexní právní servis 
nejen v řízení před soudy, ale rovněž v arbitrážních ří-
zeních, včetně investorských sporů, a to jak před stá-
lými arbitrážními soudy, tak i ad hoc rozhodci. Právní 
služby v dané oblasti jsou poskytovány v České re-
publice a rovněž v zahraničí, a to včetně zastupování 
před rozhodčími soudy ICSID, VIAC a dalšími.

Právní služby naše advokátní kancelář poskytuje 
v plném rozsahu: počínaje poradenstvím ve fázi před 

vznikem sporu, přes mimosoudní vyjednávání s pro-
tistranou, včetně mediačního řízení, až po řízení před 
soudy či rozhodci. Nedílnou součástí takto poskyto-
vaných právních služeb je samozřejmě i případné 
navazující řízení před Evropským soudem pro lidská 
práva, případně související řízení před Soudním dvo-
rem Evropské unie, popř. zastupování v exekučních 
i insolvenčních řízeních.

V insolvenčních řízeních se naše advokátní kancelář 
zaměřuje především na zastupování věřitelů a dů-
sledné vymáhání jejich pohledávek a nároků, včetně 
zastupování klientů ve věřitelských orgánech a v inci-
denčních sporech.

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž a veřejná 
podpora

Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní 
služby týkající se veřejných zakázek, hospodářské sou-
těže a veřejné podpory, a to jak podle českého, tak i ko-
munitárního práva. Právní specialisté kanceláře dispo-
nují v této oblasti dlouholetými zkušenostmi a v mnoha 
případech úspěšně zastupovali klienty v řízeních před 
ÚOHS, Evropskou komisí či správními soudy.

Naši právníci se rovněž podílejí na řadě dalších od-
borných činností v této oblasti, včetně dlouholetého 
působení v rozkladové komisi ÚOHS či pravidelné pu-
blikace odborných článků v uznávaných odborných 
časopisech. Kvalitou své dlouholeté práce v uvedené 
oblasti jsme si vydobyli uznání nejen od svých spo-
kojených klientů, ale i od svých kolegů a odborné ve-
řejnosti. V dané oblasti poskytujeme svým klientům 
zejména tyto právní služby:

 	Veřejné zakázky
 	Zadavatelé – právní poradenství při výběru nej-

vhodnějšího a zároveň nejefektivnějšího druhu 
zadávacího řízení, výklad výjimek z regulace ve-
řejných zakázek, příprava zadávacích podmínek, 
asistence v průběhu zadávacího řízení, vyřízení 
námitek uchazečů a zastupování zadavatele 
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutě-
že, popř. správním soudem

 	Uchazeči – právní poradenství při zpracovává-
ní nabídek, zastupování uchazečů v řízeních 
o námitkách či o návrhu na přezkoumání úkonů 
zadavatele před Úřadem pro ochranu hospo-
dářské soutěže, popř. správním soudem
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 	Spojování soutěžitelů – právní poradenství a za-
stupování v řízeních před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže a Evropskou komisí

 	Dohody narušující soutěž a zneužívání domi-
nantního postavení – zpracování analýz, právní 
poradenství, zastupování v řízeních před ÚOHS 
a Evropskou komisí a ve sporech týkajících se 
nároků na náhradu škody způsobené porušením 
právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže

 	Veřejná podpora – analýzy slučitelnosti zvažova-
né či poskytnuté veřejné podpory s legislativou 
EU, právní podpora zastupování před Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou 
komisí, zastupování v soudních řízeních týkajících 
se nároků spojených s nedovolenou veřejnou 
podporou a jejím vracením

Právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž 
a reklamní právo

Disponujeme rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi 
v oblasti práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže 
a reklamy. V této oblasti se zaměřujeme především 
na následující okruhy:

 	Autorské právo
 	Ochranné známky (přihlašování, správa portfolia, 

námitková a zrušovací řízení)
 	Užitné vzory a další práva průmyslového 

vlastnictví
 	Licence, franchising
 	Nekalá soutěž
 	Reklamní právo 
 	Internet a domény
 	Ochrana osobních údajů
 	Spory z nekalé soutěže a práv duševního vlastnic-

tví (soudní i rozhodčí řízení)
 	Spory ze smluv na užívání reklamního prostoru

Nad rámec poskytování právních služeb se v dané 
oblasti právníci naší kanceláře podílí na celé řadě 
souvisejících aktivit, zahrnujících rovněž lektorskou 
činnost.

Bankovní a finanční právo

V souladu s rostoucí dynamikou sektoru bankovního 
a finančního práva se též zaměřujeme na oblast cen-
ných papírů, pojišťovnictví, investičních fondů a spo-
lečností, správy portfolia cenných papírů, factoringo-

vých služeb atd. V tomto segmentu právních vztahů 
se mj. účastníme vypracování úvěrových a dalších 
bankovních smluv včetně syndikovaných úvěrů, klu-
bového financování a zajišťovacích instrumentů dle 
LMA standardů a řešení sporů.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní 
poradenství rovněž v oblasti spotřebitelských úvěrů, 
zahrnující zejména právní hodnocení záměrů klientů 
z hlediska veřejnoprávní regulace, přípravu smluvní 
dokumentace a řešení sporů, včetně zastupování v ří-
zeních vedených před finančním arbitrem. V této ob-
lasti se zaměřujeme především na následující okruhy:

 	Právo cenných papírů, derivátů a obchodování 
s nimi

 	Právo veřejných trhů
 	Bankovní právo
 	Devizové právo
 	Pojišťovnictví
 	AML poradenství
 	Zastupování v řízeních před Centrálním depozitá-

řem, Ministerstvem financí ČR a Českou národní 
bankou

 	Spotřebitelské úvěry
 	Řízení vedená před finančním arbitrem

Právo informačních a komunikačních technologií

Jednou z významných oblastí, v rámci kterých naše 
advokátní kancelář poskytuje na denní bázi své práv-
ní služby, je oblast práva ICT. V této rychle se rozvíjející 
oblasti práva naše advokátní kancelář zaznamenává 
trvalý nárůst agendy. Nad rámec právního poraden-
ství v této oblasti se naši právníci v této oblasti rovněž 
věnují přednáškové činnosti na právnických fakultách 
na aktuální právně-technologická témata. V této ob-
lasti se zaměřujeme především na následující okruhy:

 	Kybernetická bezpečnost
 	Poradenství telekomunikačním operátorům  

a poskytovatelům internetu
 	Výstavba optických sítí
 	Elektronická kontraktace, doručování elektronic-

kých písemností, archivace
 	Ochrana osobních údajů
 	Zastupování před Národním úřadem pro kyber- 

netickou a informační bezpečnost, Českým 
telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu 
osobních údajů
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 	Nové technologie a nové technologické platformy 
(např. autonomně řízená vozidla, drony, systémy 
s automatizovaným rozpoznáváním obličeje atd.)

Právní due diligence

Významnou specializací naší advokátní kanceláře je 
komplexní právní poradenství při provádění právního 
auditu společností (due diligence). V rámci due diligen-
ce poskytujeme tuzemským i zahraničním klientům 
služby spojené s popisem a analýzou právního stavu 
a postavení společnosti ve vztahu ke třetím subjektům.

Tyto služby zahrnují také analýzu založení společnos-
ti a případných korporátních změn, vztahů v rámci 
koncernu a komplexního zhodnocení významných 
smluv uzavřených společností, a to zejména z hle-
diska jejich případných rizik. Těmi mohou být napří-
klad nestandardní závazky a rizika plynoucí z oblasti 
veřejnoprávních povolení, licencí či práva duševního 
vlastnictví nebo z probíhajících soudních, rozhodčích 
či správních řízení.

Energetika

Za dobu své existence jsme získali četné zkušenosti 
s poskytováním právního poradenství významným 
společnostem z energetického sektoru, především 
v oblasti energetických projektů a energetických 
transakcí. V tomto segmentu poskytujeme právní po-
moc například při konsolidaci skupiny energetických 
společností, při organizaci distribučních aktiv, nasta-
vování procesů zadávání veřejných zakázek a realizaci 
výběrových řízení. Právní pomoc je z naší strany po-
skytována se zohledněním příslušných veřejnopráv-
ních i evropských předpisů regulujících oblast ener-
getiky včetně právní úpravy unbundlingu. Tato oblast 
zahrnuje především následující okruhy:

 	Investice a divestice energetických majetků a ma-
jetkových celků

 	Fúze a rozdělení společností, převzetí jmění a ná-
sledná optimalizace z pohledu řízení energetické 
výkonnosti

 	Zastupování v rámci fotovoltaických litigací ve 
sporech o podporu, připojování energetických 
zdrojů, jakož i uplatňované náhrady škody

 	Hospodářská soutěž
 	Zadávání veřejných zakázek sektorovými 

zadavateli

 	Smluvní vztahy distributorů elektrické energie 
s obchodníky s elektřinou

Strojírenství a průmysl

Důležitý segment ve škále našich nabízených práv-
ních specializací představuje poradenství význam-
ným společnostem podnikajícím v oboru strojírenství 
a průmyslu. Vztahuje se jak k běžnému poskytování 
právní pomoci při podnikání klientů včetně přípra-
vy a revize sektorových smluv, účasti na jednáních 
nebo zastupování v soudních řízeních, tak například 
k významným prodejům společností či jejich částí re-
alizovaným klienty z této oblasti, účasti klientů v za-
dávacích řízeních na veřejných zakázkách či dalších 
výběrových řízeních. Tato oblast zahrnuje především 
následující okruhy:

 	Prodej majetku společností (prodej závodu nebo 
jeho části, jednotlivých aktiv, akcií společností, 
transfer odštěpovaných celků)

 	Řešení starých ekologických zátěží a dotačních 
politik

 	Nákup technologií a vývojových platforem
 	Uvedení výrobků a průmyslových komponentů na 

relevantní trhy
 	Řešení otázek spojených s následným plněním 

smluv, zárukami, odpovědností za vady
 	Hospodářská soutěž
 	Účast společností na veřejných zakázkách

Nemovitosti a stavebnictví

Další významnou oblastí, na kterou se specializu-
jeme, je poradenství v oblasti práva nemovitostí 
a stavebního práva. Poskytujeme komplexní právní 
služby potřebné pro hladký průběh developerských 
projektů, zahrnující poradenství při koupi pozemků 
a při obstarávání veřejnoprávních souhlasů a povo-
lení, revize tendrové dokumentace, nastavení smluv-
ních vztahů s projektanty, dodavateli stavebních 
prací a dozoru a následný komplexní právní servis 
při prodeji a pronájmu nemovitostí. V oblasti nemo-
vitostí se zaměřujeme rovněž na širší problematiku 
smluvních vztahů, včetně uplatňování pravidel FIDIC, 
otázky odpovědnosti za vady či poskytování záruční-
ho a pozáručního servisu. Máme značné zkušenosti 
s komerčními projekty malého i velkého rozsahu, ale 
rovněž se stavbami energetické infrastruktury a lini-
ovými stavbami.
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Klimentská 1216/46
110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 229 287-9
e-mail: office@p-w.cz
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Advokátní kancelář 
Vych & Partners, s.r.o.

Advokátní kancelář Vych & Partners byla založe-
na počátkem roku 2005. Cílem kanceláře je po-
skytovat komplexní právní poradenství tuzemské 
a zahraniční korporátní klientele, které souvisí 
s realizací jejích obchodních a investičních aktivit.

Při poskytování služeb klademe důraz na komplexní 
řešení daného problému nejen z hlediska právní-
ho, 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 práv-
nického i ekonomické vzdělání v oblasti financí 
a bankovnictví.

Pro možnost poskytnutí komplexního řešení problé-
mu úzce spolupracujeme s prověřenými specialisty 
z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně 

se soudními exekutory, notáři či odborníky v oblasti 
ekologického poradenství a s dalšími specialisty.

NAŠE SPECIALIZACE
Italské právo
Od roku 2019 se nově specializujeme na italské právo 
v souvislosti s rozšířením našeho týmu o Dr. Pierluigi 
Nuda, LL.M., usazeného evropského advokáta.

Akvizice

Za dobu existence kanceláře jsme pro naše klien-
ty navrhli a úspěšně realizovali řadu komplexních 
akvizičních projektů spočívajících v nákupu akcio-
nářských podílů, závodů a jejich částí, vytváření spo-
lečných závodů (resp. podniků) a jiných forem spolu-
práce našich klientů.
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Právní poradenství při dodávkách 
infrastrukturních služeb
Dlouhodobě se úzce specializujeme na poskytování 
právních služeb společnostem dodávajícím infra-
strukturní služby, jako jsou provozy vodovodů a ka-
nalizací, teplárenské provozy, odpadové hospodář-
ství a ostatní komunální služby, bioplynové stanice či 
fotovoltaické elektrárny.

 	poradenství v oblasti práva vodního hospodářství
 	poradenství v oblasti práva odpadového hos-

podářství (zákon o odpadech, EIA, IPPC a další 
související předpisy)

 	poradenství v oblasti práva energetiky (tepláren-
ství, elektřina, plynárenství, energetický zákon)

 	zastoupení před správními orgány (vodoprávní 
orgány, ČIŽP, MŽP, ERÚ, SEI)

Veřejné zakázky a public private partnership 
(PPP)

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi 
v oboru práva veřejných zakázek a podíleli jsme se 
na realizaci řady projektů v modelu PPP (public – pri-
vate – partnership). V rámci VZ se zaměřujeme mimo 
jiné na:

 	administraci veřejných zakázek
 	administraci veřejných soutěží a jiných forem 

výběrového řízení
 	zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 	přípravu a revizi zadávací dokumentace
 	přípravu a revizi nabídek uchazečů o veřejné 

zakázky (koncese)
 	zastoupení zadavatelů či dodavatelů v řízení před 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
 	konstrukci modelů spolupráce veřejného a sou-

kromého sektoru (PPP)
 	asistenci při správě profilu zadavatele veřejné 

zakázky a komunikace s věstníkem veřejných 
zakázek

Právo životního prostředí

Naši advokáti jsou vyhledáváni rovněž pro svoje zna-
losti v oblasti práva životního prostředí (EIA, IPPC 
a další), úspěšně jsme rovněž hájili práva subjektů, 
jejichž vlastnické právo k jejich investicím bylo ohro-
ženo nezákonným územním plánováním.

 	právo odpadového hospodářství, zpětný odběr 
výrobků

 	integrované povolení IPPC
 	posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 	vodní právo

Pracovní právo

 	příprava pracovněprávní dokumentace
 	ukončování pracovních poměrů včetně hromad-

ného propouštění
 	přechod práv a povinností, outsourcing
 	nároky zaměstnanců z pracovního poměru 

(např. dovolená, odstupné, odměňování a rovné 
zacházení, dodržování povinností zaměstnavatele 
z pracovního poměru v oblasti pracovní doby, 
konkurenční doložky apod.)

 	souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu 
a zaměstnance

 	vnitřní předpisy
 	nelegální zaměstnávání - „Švarc systém“, zastřené 

agenturní zaměstnávání
 	agenturní zaměstnávání
 	kolektivní pracovní právo
 	BOZP
 	pracovní úrazy a nemoci z povolání
 	zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců v pra-

covněprávních sporech

Trestní právo

S realizací obchodních aktivit našich klientů souvisí 
i riziko ekonomické ztráty způsobené v důsledku trest-
něprávního jednání protistran či třetích subjektů. Za-
měřujeme se proto i na uplatňování majetkových práv 
našich klientů, jakožto osob poškozených trestněpráv-
ním jednáním jiných osob dle příslušných ustanovení 
trestního řádu. V případě podezření ze spáchání trest-
ného činu jsme připraveni se ujmout také obhajoby 
našich klientů, a to jako fyzických osob, tak korporací.

 	sepis a podání trestních oznámení
 	obhajoba při obvinění z vybraných, především 

hospodářských a majetkových, trestných činů, a to 
ve všech stupních řízení (přípravné řízení, řízení 
před nalézacím soudem – hlavní líčení, odvolá-
ní, dovolání k nejvyššímu soudu, obnova řízení, 
ústavní stížnost)

 	nutná obhajoba
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 	alternativní způsoby řešení trestních věcí (na-
rovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání, 
dohoda o vině a trestu)

 	zastupování poškozených v trestním řízení (uplat-
nění práv v adhezním řízení)

 	asistence při výkonu trestu odnětí svobody (žádos-
ti o podmínečné propuštění apod.)

Právo obchodních společností a družstev

 	zakládání obchodních společností a družstev
 	změny společností (změny sídla společnosti, 

firmy, statutárních orgánů, stanov a společenských 
smluv)

 	vytvoření a restrukturalizace holdingových 
společností

 	správa majetkových účastí, výkon práv společníka, 
daňová optimalizace

 	corporate governance, smlouvy o výkonu funkce
 	organizace valných hromad a členských schůzí
 	akvizice společností (due diligence, příprava 

akvizičních smluv)
 	právní přeměny společností (fúze společnos-

tí, jejich rozdělování, změny právní formy, 
restrukturalizace)

 	prodej a pronájem obchodních závodů
 	ukončení činnosti, likvidace
 	ochrana obchodní firmy a obchodního tajemství

Závazkové právo

 	příprava a revize smluv (např. kupní smlouvy, 
smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, smlouvy o zpro-
středkování, smlouvy o obchodním zastoupení, 
smlouvy o přepravě, inominátní smlouvy)

 	smlouvy o převodu podílů v obchodních společ-
nostech, smlouvy o prodeji akcií a jiné smlouvy 
o nabytí účastí v obchodních korporacích

 	zajištění a utvrzení smluvních vztahů (uznání 
závazku, smluvní pokuty, finanční a bankovní 
záruka, úroky z prodlení a jiné)

 	uplatňování práv klientů z existujících smluvních 
vztahů

 	smlouvy o společnosti (dříve smlouvy 
o sdružení)

 	uplatňování práv z titulu náhrady škody včetně 
náhrad škody na zdraví

 	zastoupení před obecnými soudy i v rozhodčím 
řízení

Správní právo
 	stavební právo (územní řízení, rozhodnutí o umís-

tění stavby, řízení o povolení stavby)
 	finanční právo
 	zastoupení ve správním řízení, právní poradenství 

při kontrolách, správní žaloby a kasační stížnosti, 
zastoupení před soudy včetně Nejvyššího správní-
ho soudu

 	ochrana osobních údajů
 	přestupky fyzických osob

Právo nemovitosti

 	akvizice a správa nemovitostí včetně zajištění 
financování jejich nabytí

 	nájemní a pachtovní vztahy k nemovitým věcem
 	spory o určení vlastnických práv k nemovitým 

věcem
 	věcná břemena a služebnosti
 	zástavní smlouvy
 	vydržení práv k nemovitým věcem
 	zastoupení v řízení před katastrálními úřady
 	právo stavby
 	úprava spoluvlastnických práv a povinností k ne-

movitým věcem

Právo duševního vlastnictví a průmyslová práva

 	autorské právo
 	ochranné známky
 	právo sw, informačních technologií
 	doménová jména
 	příprava licenčních smluv
 	práva výkonných umělců
 	patentová ochrana
 	ochranné užitné vzory
 	průmyslové vzory
 	označení původu výrobků
 	zastupování v řízeních před Úřadem průmyslové-

ho vlastnictví

Právo hospodářské soutěže

 	nekalá soutěž
 	kartelové právo
 	zneužívání dominantního postavení
 	veřejná podpora
 	zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže (ÚOHS)



| 2021 | Významné advokátní kanceláře100

NÁŠ TÝM
JUDr. Ing. Jan Vych, advokát, 
partner kanceláře

Absolvent Právnické fakul-
ty Univerzity Karlovy v Praze 
(Mgr. 2001, JUDr. 2004) a Fakulty 
financí a účetnictví Vysoké školy 
ekonomické v Praze (2002). Za-
psán v seznamu advokátů České 

advokátní komory pod číslem 10316.

Poskytováním právního poradenství se zabývá od 
roku 1996.

Profesní zkušenosti získal jak v oblasti advokacie, tak 
i poskytováním právního poradenství v rámci pora-
denské společnosti zaměřující se na komplexní rea-
lizaci projektů podnikových přeměn.

Specializace na korporátní právo, fúze, akvizice, přemě-
ny společností, privatizace a provozování podniků do-
dávajících infrastrukturní služby (voda, odpady, teplo), 
koncernové právo, řízení před obchodním rejstříkem, 
občanské právo (zejména závazkové vztahy), bankovní 
právo se zaměřením na problematiku družstevních zá-
ložen, finanční právo, právo cenných papírů, problema-
tika investičních pobídek, veřejné zakázky, PPP, koncesí.

Hovoří česky, anglicky, německy.

Mgr. Daniel Jankanič, seniorní 
advokát

Absolvent oboru Právo a právní 
věda na Právnické fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně (2011), 
zapsán v seznamu advokátů 
České advokátní komory pod 
č. 15942. V průběhu univerzitní-

ho studia absolvoval půlroční studijní pobyt na práv-
nické fakultě Universität Basel ve Švýcarsku.

V advokacii působí od roku 2011. Zaměřuje se na ob-
čanské právo, zejména na problematiku obligačních 
vztahů, právo obchodních společností, mezinárodní 
právo soukromé, vybrané aspekty veřejných zakázek 
a právo EU v dotčených oblastech.

Hovoří česky, slovensky, německy a anglicky.

JUDr. Tomáš Pokorný, seniorní 
advokát
Absolvent Právnické fakulty Ma-
sarykovy univerzity v Brně (2011), 
zapsán v seznamu advokátů 
České advokátní komory pod 
č. 15967. V průběhu univerzitní-
ho studia absolvoval roční studij-

ní stáž na právnické fakultě Université de Bourgogne 
v Dijonu se zaměřením na evropské právo a právo 
mezinárodního obchodu.

V advokacii působí od roku 2009. Při poskytování 
právního poradenství se zabývá závazkovými vzta-
hy, právem nemovitostí, zastupováním v řízení před 
soudy a správními orgány, trestním a rodinným 
právem.

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

Mgr. Zuzana Gajdošová, LL.M., 
seniorní advokátka

Absolventka Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze (2011), 
zapsána v seznamu advokátů 
České advokátní komory pod č. 
16801.

 V průběhu vysokoškolského studia absolvovala roční 
studijní pobyt na Univerzitě Paris I Panthéon-Sorbo-
nne (Francie). V postgraduálním programu na Uni-
verzitě v Cambridge (Velká Británie) se specializací 
na mezinárodní právo, právo EU a právo duševního 
vlastnictví získala magisterský titul LL.M. (2014).

V advokacii působí od roku 2011. Kromě generální 
právní praxe se více zaměřuje i na ochranu osobních 
údajů, IT právo, právo životního prostředí, vybrané as-
pekty veřejných zakázek a mezinárodní právo včetně 
práva EU.

Hovoří česky, slovensky, anglicky a francouzsky.
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Pierluigi Nudo, LL.M., usazený 
evropský advokát
Vystudoval právo na Univerzitě 
v Kalábrii (Dr. 2010). Člen italské 
advokátní komory v Cosenze, 
pod evidenčním číslem 3450 
a člen české advokátní komory 
jako Usazený Evropský Advokát, 

pod evidenčním číslem 50226.

Během studia na univerzitě, strávil jeden rok na fakul-
tě práva Baskické univerzity ve španělském Bilbau. 
V roce 2012 dokončil postgraduální studium meziná-
rodního práva obchodního na University of New York, 
Prague, kde získal titul Master of Law (LL.M.).

Specializuje se na přeshraniční obchodněprávní spo-
ry v rámci EU, převážně mezi ČR a Itálií. Poskytuje 
poradenství České a Italské klientele, včetně zastupo-
vání před soudy.

Hovoří italsky, česky, anglicky a španělsky.

Mgr. Lucie Cyrányová, juniorní 
advokátka

Absolventka Právnické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze (Mgr. 2016), 
zapsána v seznamu advokátů pod 
evidenčním číslem 19200.

V advokacii působí od roku 2016. 
Zaměřuje se na právo občanské a rodinné, zastupo-
vání v řízení před soudy a správními orgány, veřejné 
zakázky a vymáhání pohledávek.

Hovoří česky a anglicky.

REFERENCE
Měli jsme či máme tu čest pracovat mimo jiné pro ná-
sledující subjekty

 	Akademie múzických umění v Praze - Filmová 
a televizní fakulta

 	AQUASERVIS Rychnov nad Kněžnou, a.s.
 	AVE Kladno, s.r.o.
 	AVE Kolín, s.r.o.
 	AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
 	AVE Ústí nad Labem, s.r.o.

 	AVE sběrné suroviny, a.s.
 	Baker Tilly Czech Republic Audit, s.r.o.
 	CONTIPAN s.r.o.
 	CROY s.r.o.
 	Czech British School, s.r.o.
 	ČEVAK a.s.
 	Elektroporcelán Louny, a.s.
 	Energie AG Oberösterreich
 	ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
 	Energie AG Kolín, a.s.
 	Energie AG Teplo Bohemia s.r.o.
 	ENSERV Bohemia s.r.o.
 	EP Industries, a.s.
 	Fučík & Partners, s.r.o.
 	J & B, spol. s r.o.
 	JERUS a.s.
 	LAMAR Invest s.r.o.
 	Metering Services s.r.o.
 	Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o.
 	Regus Group
 	RINOL CZ s.r.o.
 	VHOS a.a.
 	VMT s.r.o.
 	Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
 	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
 	VODOS s.r.o.

VÝČET REALIZOVANÝCH VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK
 	poradenství při realizaci řady projektů v oblasti 

veřejných zakázek a PPP projektů s obratem v řádu 
miliard Kč;

 	podpora zadavatele (příprava vzorových doku-
mentů, návrh dalšího postupu při námitkách 
uchazeče, apod.) v koncesním řízení na výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
města s 30 000 obyvateli;

 	podpora zadavatele v koncesním řízení na výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
spolufinancované z prostředků EU;

 	podpora uchazeče (kompletace nabídky, námitky 
proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabíd-
ky – mimořádně nízká nabídková cena, zastoupení 
v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže včetně úspěšného návrhu na vydání před-
běžného opatření) v zadávacím řízení na služby 
odpadového hospodářství;

 	poradenství nadnárodnímu koncernu z oblasti do-
dávek infrastrukturních služeb týkající se realizace 
obchodních aktivit včetně realizace rozvojových 
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a akvizičních projektů, dále pak průběžné pora-
denství v otázkách práva pracovního;

 	komplexní právní poradenství při zajištění akvizice 
vodárenské společnosti s obratem cca 160 mil. Kč 
ročně včetně zajištění její právní prověrky (due 
diligence) a přípravy transakční dokumentace 
k této akvizici;

 	příprava transakční dokumentace a související 
komplexní právní podpora při akvizici tepláren-
ské společnosti v České republice nadnárodním 
koncernem;

 	daňová a právní prověrka teplárenské společnosti 
po její akvizici klientem;

 	právní poradenství v oboru práva obchodního, 
občanského, pracovního, autorského a daňové-
ho obchodní společnosti zabývající se distribucí 
autokosmetiky na český trh;

 	právní poradenství při akvizici řady společnos-
tí poskytujících služby v oblasti odpadového 
hospodářství;

 	komplexní průběžné právní poradenství jedné 
z vedoucích společností na českém trhu v oblasti 
komunálních služeb (obrat klienta cca 1,2 mld. Kč 
ročně);

 	právní poradenství při restrukturalizaci a akvizici 
významné společnosti v oblasti dodávek komunál-
ních služeb (obrat cca 100 mil. Kč ročně);

 	právní poradenství při nepřátelském převzetí 
skupiny poskytující mezinárodní školní vzdělání 
(obrat cca 400 mil. Kč ročně);

 	právní poradenství při akvizici 100 % akcií vodá-
renské společnosti působící v regionu Jižních 
Čech s obratem cca 400 mil. Kč ročně včetně 
komplexní post akviziční due diligence nabyté 
společnosti (hodnota akvizice cca 800 mil. Kč);

 	právní poradenství při přípravě a negociaci akcio-
nářské dohody s majoritním akcionářem význam-
né vodárenské společnosti v regionu Morava;

 	právní poradenství při vstupu zahraničního inves-
tora v oblasti kožedělného průmyslu na tuzemský 
trh;

 	akvizice vodárenské společnosti v regionu Morava 
(hodnota akvizice 130 mil. Kč).

 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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Advokátní kancelář Zaripov & Partners 

Advokátní kancelář Zaripov & Partners pro-
vozuje advokátní praxi v souladu se zákonem 
č. 85/1996 Sb., o advokacii, a je členem České ad-
vokátní komory. Specialisté kanceláře poskytují 
služby v oboru migračního, finančního, trest-
ního, daňového, mezinárodního, obchodního 
a procesního práva.

Cílem Advokátní kanceláře Zaripov & Partners je 
poskytování rychlých a vysoce kvalitních právních 
služeb, na základě kterých dochází k efektivnímu 
řešení případů jejích klientů. Kancelář spojuje úsilí 
vysoce kvalifikovaných právníků se specializací na 
různá právní odvětví, což přináší komplexní výsledek 
nejlepší kvality. Advokáti a právníci Advokátní kan-
celáře Zaripov & Partners dodržují zásady profesní 
etiky a důvěrnosti informací, přičemž v každé situaci 
poskytují maximální ochranu zájmům klienta. Služeb 
kanceláře mohou využít právnické i fyzické osoby.

Tým Advokátní kanceláře Zaripov & Partners se dlou-
hodobě zabývá problematikou blokace finančních 
prostředků na účtech zahraničních i tuzemských 
právnických a fyzických osob. Zaměstnanci kanceláře 
se rovněž snaží zamezit blokaci finančních prostřed-
ků klientů pomocí přípravy due diligence a správně 
nastavených procesů v rámci prověřování obchod-
ních partnerů a zákazníků. Kancelář má rovněž boha-
té zkušenosti s vymáháním nároků klientů vůči státu.

Advokátní kancelář Zaripov & Partners pomáhá klien-
tům při otevírání bankovních účtů v České republice, 

Slovensku, Bulharsku, Německu, Švýcarsku, Lotyšsku 
a Velké Británii. Služba funguje na klíč, kdy kancelář při-
praví veškeré podklady pro AML kontrolu banky v rámci 
žádosti o otevření účtu. Nedílnou součástí je i procesní 
kontrola operací na účtech za účelem zamezení bloka-
ce (zmrazení) finančních prostředků klientů. Jedinečné 
profesionální zkušenosti získané našimi právníky bě-
hem obchodních jednaní, soudních řízení, mnohaletá 
bezvadná pověst a odpovědná týmová práce, umožňují 
stávajícím i budoucím klientům svěřit Advokátní kance-
láři Zaripov & Partners jakékoliv jejich problémy a ná-
sledně dosáhnout požadovaného výsledku.

Advokátní kancelář Zaripov & Partners si zakládá na 
rychlosti a efektivnosti řešení problémů klientů, kdy 
minimálně jeden pracovník kanceláře je k dispozici 
i o víkendech, aby mohl řešit jejich případné neod-
kladné záležitosti. Používá při tom profesionální a zá-
roveň individuální přístup ke každému klientovi se 
zachováním vzájemné důvěry a respektu. Nejlepším 
potvrzením vysoce kvalitních služeb Advokátní kan-
celáře Zaripov & Partners jsou úspěšně realizované 
projekty a doporučení či recenze jejích klientů.

Advokátní kancelář Zaripov & Partners s.r.o.
Václavské náměstí 775/8
110 00 Praha 1
Tel.: +420 777 182 185
e-mail: info@zaripovpartners.cz
www.zaripovpartners.cz
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ACHOUR & PARTNERS  
advokátní kancelář, s.r.o.

ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o. 
je nezávislou českou advokátní kanceláří se sil-
ným transakčním know-how zaměřující se ze-
jména na transakční právní poradenství. Spo-
jujeme dlouholeté zkušenosti z mezinárodních 
transakcí se špičkovou znalostí českého práva 
a trhu. Achour & Partners poskytuje komplexní 
právní služby českým a nadnárodním společnos-
tem ve všech aspektech jejich podnikání. Mezi 
naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korpo-
race, tak střední a menší podnikatelské subjekty 
a soukromí investoři.

Vytvořili jsme dlouhodobé osobní vztahy s významný-
mi zahraničními advokátními kancelářemi, prostřed-
nictvím 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 vý-
znamných tuzemských mezinárodních ocenění pod-
le hodnocení nezávislých ratingových agentur, zejmé-
na 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 ven-
ture capital transakcí.

Pro naše klienty navrhujeme optimální akviziční 
struktury, provádíme právní due diligence a připravu-
jeme a vyjednáváme transakční dokumenty. Poskytu-
jeme poradenství ve věcech zákonné regulace, kom-
plexní právní poradenství v souvislosti s přeměnami 
a zastupování při nabídkách převzetí a veřejných ná-
vrzích na koupi cenných papírů.

NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO
Máme rozsáhlé zkušenosti s realitními transakce-
mi, od zakoupení či prodeje jednotlivých nemovi-
tostí 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 brownfieldů, 
výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských 
zařízení včetně univerzitních komplexů a vědecko-
technických parků a při projektech průmyslových 
a logistických celků.

Máme významné zkušenosti v oblasti práva nájmu 
komerčních prostor v rámci obchodních center a ad-
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ministrativních komplexů. Provádíme due diligence 
jednotlivých nemovitostí, nemovitostních portfolií 
a projektů včetně ověřování vlastnických titulů a due 
diligence projektových společností.

Poskytujeme poradenství ve věcech financování ne-
movitostí, včetně zastupování klientů při jednáních 
s financujícími institucemi, přípravy smluvní doku-
mentace a zakládání fondů kvalifikovaných investorů 
zaměřených na investice do realitních projektů.

Zastupujeme investory, developery a stavební spo-
lečnosti ve všech stádiích územního a stavebního 
řízení. Naše služby zahrnují právní poradenství v sou-
vislosti se získáním nezbytných povolení a ostatních 
vyjádření příslušných orgánů, včetně zastupování ve 
správních řízeních týkajících se výstavby.

Poskytujeme právní služby v souvislosti s posuzová-
ním vlivů na životní prostředí (EIA) a následným soud-
ním přezkumem, komplexní právní posouzení existu-
jících ekologických zátěží a poradenství v otázkách 
nakládání s odpady a v otázkách ochrany kulturního 
a archeologického dědictví.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Poskytujeme obchodním společnostem právní pora-
denství v oblasti corporate governance, včetně apli-
kace zákona o obchodních korporacích. Naše právní 
poradenství se soustředí zejména na navržení a revizi 
korporátních a skupinových struktur, problematiku 
koncernového práva, právní poradenství v souvis-
losti 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 rozhod-
čích 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 mi-
mosoudním vyřešení sporů, včetně přípravy a sjed-

nání dohod o narovnání a všech souvisejících doku-
mentů a soudních smírů.

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

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Achour & Partners poskytuje komplexní právní servis 
spojený se zadáváním veřejných zakázek jak zadava-
telům, tak i uchazečům. Součástí servisu je kompletní 
příprava zadávací a smluvní dokumentace v rámci za-
dávacích řízení, poradenství při vyhodnocování nabí-
dek, 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 trans-
akcích v oblasti fúzí a akvizic (spojování soutěžitelů) 
a na poradenství v otázkách veřejné podpory, nekalé 
soutěže, včetně zastupování před Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže a ve sporech vyplývajících 
z nekalé soutěže.

FINANCOVÁNÍ, KAPITÁLOVÉ TRHY 
A BANKOVNICTVÍ
Achour & Partners poskytuje komplexní právní po-
radenství bankám, stavebním spořitelnám, pojiš-
ťovnám, 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, emise-
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mi korporátních dluhopisů a všech oblastí fungování 
investičních fondů.

PRACOVNÍ PRÁVO
Achour & Partners poskytuje právní poradenství 
v oblasti pracovněprávní agendy středně velkých 
společností – zejména v souvislosti se specializo-
vanými požadavky na smluvní úpravu jednotlivých 
zaměstnanců.

IP / IT, MEDIA, TELEKOMUNIKACE
Právníci Achour & Partners zajišťují komplexní právní 
poradenství v otázkách IP a IT. Mezi standardní úko-
ly, kterými se zabýváme, je pak příprava licenčních 
smluv, vyjednávání licenčních podmínek a due dili-
gence IP compliance. Achour & Partners dále posky-
tuje služby v oblasti regulace reklamy a sponzoro-
vání 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 kul-
turních akcí.

Internetová stránka www.achourpartners.com posky-
tuje podrobný přehled zkušeností, odbornosti a vize 
advokátní kanceláře Achour & Partners.

ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.
Panská 7 – Kaunický palác
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 posledních 25 letech se Allen & Overy z lon-
dýnské advokátní kanceláře praktikující anglické 
právo stala jednou z nejúspěšnějších mezinárod-
ních právních kanceláří na světě. Tato přeměna 
je založena na globalizaci, nejlepším využívání 
zdrojů a novátorském přístupu k zapojení tech-
nologií. A & O vždy byla inovativní a progresiv-
ní – jde o nedílnou součást naší identity a kultury 
na naší více než devadesátileté cestě.

Pražská kancelář patří do sítě více než 40 kanceláří 
rozmístěných po celém světě, což nám umožnuje sdí-
let a využívat znalosti a zkušenosti s kolegy z ostat-
ních jurisdikcí. Naší silnou stránkou je kombinace 
mezinárodních zkušeností s hlubokými znalostmi 
českého právního a regulatorního prostředí. K efek-
tivnímu sdílení a vyžívání těchto znalostí a zkušenos-
tí nám slouží propracované IT systémy a databáze 
a pečlivě promyšlené pracovní postupy. Nabízíme ši-
roké spektrum poradenských služeb v oborech práva 
společností, finančních transakcí (zahrnujících dlu-
hový i vlastní kapitál), daní a soudních sporů. 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.

Oblasti našeho právního poradenství zahrnují:

 	Antimonopolní/soutěžní právo

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

Mezi naše zkušenosti patří zastupování následují-
cích klientů:

 	J.P. Morgan, HSBC, Société Générale, UniCredit, 
Erste Group a J & T BANKA jako primární upisující 
při emisi seniorních dluhopisů společnosti SAZKA 
Group v hodnotě 300 milionů eur s úrokovou 
sazbou 3,875 % splatných v roce 2027. Transakci 
předcházel úspěšný vstup společnosti SAZKA 
Group na mezinárodní kapitálové trhy v listopa-
du 2019, kdy společnost vydala své první high 
yield dluhopisy v objemu 300 milionů eur s pev-
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nou úrokovou sazbou 4,125 % splatných v roce 
2024.

 	Managementu společnosti Memsource při prodeji 
jeho majoritního podílu globální investiční společ-
nosti Carlyle Group.

 	Czech Gas Networks Investments ohledně úspěš-
né emise dluhopisů v objemu 600 milionů eur 
a 6,75 miliardy korun investorům na mezinárod-
ních trzích.

 	České spořitelně a Československé obchodní ban-
ce v souvislosti s financováním Brazzale Moravia 
v celkové výši 508 milionů korun.

 	Goodman European Partnership a Goodman 
Group ohledně prodeje portfolia nemovitostí ve 
střední a východní Evropě za přibližně 1 miliardu 
eur společnosti GLP. Transakce zahrnuje nemovi-
tosti, které se nacházejí v Polsku, Maďarsku, České 
republice a na Slovensku.

 	České spořitelně a Československé obchodní 
bance ohledně financování společnosti BIKE FUN 
International, kde byla poprvé v ČR použita sazba 
€STR.

 	The Brink’s Company ohledně akvizice (za 860 mi-
lionů dolarů) většinového podílu v divizi nakládání 
s hotovostí nizozemské společnosti G4S Plc, 
která maloobchodníkům, finančním institucím 
a vládám poskytuje služby nakládání s hotovostí 
a řízení hotovosti.

 	Connectivity Lab (vlastněné společností ŠKODA 
AUTO DigiLab s.r.o.) v souvislosti s uzavřením 
smlouvy s izraelským start-upem Chakratec 
o instalaci ultrarychlých mechanických dobíječek 
elektrických vozidel v České republice.

 	MUFG Securities EMEA plc ohledně financování 
zajištěného společností EGAP ve výši 175 milionů 
eur na projekt výstavby a provozování přehrady 
a vodní elektrárny Alpaslan II s výkonem 280 MW 
v turecké provincii Muş českým provozovatelem 
vodních elekráren, společností ENERGO-PRO.

 	J.P. Morgan jako jedinému vedoucímu mana-
žerovi dvou emisí domácích podřízených Tier 
2 dluhopisů v hodnotě 2 a 2,6 miliardy korun 
společností MONETA Money Bank. Dluhopisy byly 
vydány v rámci prvního dluhopisového programu 
české banky, který umožňuje vydávání široké 
škály dluhových nástrojů, včetně hypotečních zá-
stavních listů (v souladu s novým českým právním 
rámcem pro vydání hypotečních zástavních listů), 
nepodřízených preferenčních dluhopisů, nepodří-
zených nepreferenčních dluhopisů (které mohou 

být vydávány jako MREL způsobilé nástroje), 
podřízených preferenčních dluhopisů a podříze-
ných Tier 2 dluhopisů (vydávaných jako nástroje 
Tier 2 kapitálu).

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační 
složka
V Celnici 4
110 00  Praha 1
Tel.: +420 222 107 111
e-mail: receptip@allenovery.com
www.allenovery.com
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ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Jsme poradenská skupina, která pro klienty 
poskytuje právní poradenství, účetní a daňové 
služby a další činnosti související nejen s podni-
katelskou činností.

Propojujeme advokátní, daňovou a účetní kancelář 
a velmi úzce spolupracujeme s pojišťovacími konzul-
tanty a dotačními specialisty.

POSKYTUJEME PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Právní služby pro klienty poskytuje ARROWS advo-
kátní kancelář, s.r.o. v úzké návaznosti na daňové 
služby od ARROWS tax & accounting, s.r.o. Obě spo-
lečnosti navzájem úzce spolupracují i na jednotlivých 
projektech se společnostmi ARROWS dotace, s.r.o. 
a ARROWS pojištění s.r.o.

Nejvyšší expertízu ARROWS advisory group dosahuje 
v oblasti transakcí, odborného korporátního práva, 
pracovního práva, daňového práva a veřejných zaká-
zek. Veškeré záležitosti klientů jsou řešeny v úzkém 
propojení právního a daňového pohledu.

PORADENSKÝ ONE STOP SHOP
Naši klienti během jedné návštěvy mohou vyřešit prak-
ticky vše, a navíc ušetří spoustu času a prostředků. Přes-
ně nás vyjadřuje naše heslo "právo a daně bez hranic".

Naše poradenská skupina má sídlo v Praze s tím, že 
reálně poskytuje právní a daňové služby po celé ČR 

a v zahraničí. Primárně z největší kanceláře v Praze 
a páteřních kanceláří v Hradci Králové a v Olomouci.

Další pobočky či kontaktní místa má ale i v Ostravě, 
Pardubicích, Plzni, Liberci a dalších krajských měs-
tech ČR.

V ČR máme více než 60 právníků a celkově je nás přes 
100. V rámci mezinárodní platformy ARROWS Interna-
tional pak společnost ve spolupráci se zahraničními 
členskými kancelářemi poskytuje právní servis v celé 
Evropě, USA, Latinské Americe, Asii a na Blízkém 
východě.

ARROWS advokátní kancelář je dle počtu právníků za-
psaných v České advokátní komoře jednou z největ-
ších advokátních kanceláří v ČR.

ARROWS advokátní kancelář je každoročně oceňová-
na v žebříčku Právnická firma roku již od roku 2015.

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Plzeňská 3350/18
150 00  Praha 5
Tel.: +420 777 118 385
e-mail: office@arws.cz
www.arws.cz

advisory group
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Baker & McKenzie s.r.o.,  
advokátní kancelář

Baker McKenzie pomáhá klientům řešit složité 
právní otázky v mnoha zemích a v mnoha oblas-
tech činnosti. Díky naší jedinečné firemní kultu-
ře, budované již 70 let, dokáže 13 000 našich pra-
covníků efektivně spolupracovat, a tak pomáhat 
našim klientům uskutečnit jejich cíle. Máme více 
než 6 000 právníků v 77 kancelářích ve 46 zemích 
po celém světě, kteří hovoří více než 75 jazyky.

Díky naší infrastruktuře a zavedeným systémům mů-
žeme našim klientům poskytovat výjimečné služby 
bez ohledu na místo, kde se nacházejí. Pomáháme 
klientům nalézat vhodná řešení v rámci největších 
světových ekonomik i na rozvíjejících se trzích.

Jsme globální firmou, disponujeme praktickými 
znalostmi z mnoha různých oborů, jsme všestran-
ní a otevření inovacím. Naší silnou stránkou je naše 
schopnost osvojit si nové způsoby myšlení a využívat 
nejmodernější právní postupy.

Díky naší snaze o maximální kvalitu služeb a péče 
o klienty doporučuje publikace Chambers and Part-
ners naše právníky častěji a ve více zemích, než je 
tomu u jakékoliv jiné globální firmy. Společnost Acri-
tas nás navíc již pojedenácté označila za nejsilnější 
značku právní firmy na světě.

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ
Od roku 1993 pražská kancelář poskytuje právní po-
radenství klientům při transakcích, které patří k těm 

nejsložitějším jak v České republice, tak ve středoev-
ropském regionu. Jako jedna z vedoucích advokát-
ních kanceláří v ČR úzce spolupracujeme s našimi ko-
legy z celého světa, abychom českým i zahraničním 
nadnárodním společnostem a finančním institucím 
nabídli služby nejvyšší úrovně. Kvalita naší práce je 
vyjádřena uznáním předních právnických ratingo-
vých společností. Publikace Legal 500 a Chambers 
and Partners hodnotí naše specializované skupiny 
v oblastech Řešení sporů, Duševní vlastnictví a TMT 
na úrovni Tier 1.

Zaujímáme také přední místo na trhu v poradenství 
v oblastech Bankovnictví a finance, Kapitálové trhy, 
Právo obchodních společností a fúze a akvizice, Pra-
covní právo a Daně, přičemž v těchto oblastech jsme 
publikací Legal 500 hodnoceni na úrovni Tier 1. Naši 
právníci mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním po-
radenství klientům v nových rychle se rozvíjejících ob-
lastech práva, jako je farmaceutické právo. Díky našim 
rozsáhlým znalostem a zkušenostem s místním trhem 
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 finanč-
ních transakcích. Poskytujeme poradenství korporát-
ním vypůjčovatelům ohledně všech typů úvěrových 
transakcí, včetně dvoustranných a syndikovaných 
úvěrů, od krátkodobých nezajištěných úvěrů až po 
globální strukturování.

B
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V rámci naší činnosti v oblasti řešení sporů zastupu-
jeme klienty ve složitých přeshraničních soudních 
a rozhodčích řízeních. Provádíme analýzy sporů a od-
hadujeme možné výsledky a také náklady, abychom 
klientům pomohli si zvolit ten nejvhodnější způsob 
řešení jejich sporů. Vytváříme rovněž programy pro 
dodržování právních předpisů a provádíme posouze-
ní právních rizik.

Naše skupina zabývající se řešením sporů ve spolu-
práci s týmy bankovnictví a financí poskytuje právní 
poradenství předním bankám, insolvenčním správ-
cům a nejvýznamnějším hráčům v různých průmy-
slových odvětvích při restrukturalizaci společností 
a insolvenčních řízeních.

Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti s transakcemi v ob-
lasti fúzí a akvizic, od poradenství při strukturování 
transakcí, které vychází z našich znalostí daného od-
větví, přes projednávání akvizic a finančních ujedná-
ní 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, vzo-
rů a patentů a jsou dobře obeznámeni s různými pro-
blémy, které může rychlý rozvoj nových technologií 
představovat pro ochranu duševního vlastnictví. Náš 
tým pro oblast IT/komunikace přišel s inovativními 
řešeními struktury transakcí pro prodejce a kupující 
technologií, kteří vyvíjejí a prodávají nové technolo-
gické produkty, jako jsou například IPTV, internetové 
bankovnictví a zábavní aktivity pro mobilní telefony.

Díky 30 právníkům a daňovým poradcům s oprávně-
ním provozovat praxi v tuzemsku i v zahraničí máme 
znalosti, přehled a zkušenosti s místním právním sys-
témem i s přeshraničními a mezinárodními právními 
transakcemi.

Na globální i místní úrovni poskytujeme právní pora-
denství 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 & zdravotnické právo
 	soukromý kapitál
 	právo nemovitostí a životního prostředí
 	daňové poradenství
 	obchodní právo

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 46
110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 045 001
e-mail: Office.Prague@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 115

B

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 jak poskytování služeb v širokém spek-
tru odvětví platného práva, tak i odpovídající po-
čet, specializace a jazyková vybavenost advoká-
tů i advokátních koncipientů.

AKBP poskytuje právní služby ve všech stěžejních 
oborech práva.

Mezi stěžejní obory práva poskytované AKBP patří 
pracovní právo. Právní služby poskytujeme zaměst-
navatelům 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 právníci AKBP zabývají zpracová-
ním smluvní agendy, právním posouzením ve vztahu 
k režimu na pracovištích, zastupují klienty z řad za- 
městnavatelů i zaměstnanců před soudy a úřady.

AKBP poskytuje právní služby v korporátní agendě, 
a to při zakládání společností, správě společenstev- 
ních záležitostí, při pořádání valných hromad, při 
uzavírání akcionářských dohod, v rámci plnění regis-
tračních a oznamovacích povinností. Právníci AKBP 
mají mnohaleté zkušenosti s poskytováním právních 
služeb v oblasti přeměn obchodních společností, 
převodů majetkových účastí, prodejů podniků či je-
jich částí a v oblasti privatizace. V rámci obchodního 
práva poskytuje AKBP právní služby rovněž v oblasti 
závazkového práva a sporné agendy.

AKBP nabízí prostřednictvím svých právníků klientům 
mnohaletou zkušenost v oblasti zastupování klientů 
v soudních, rozhodčích (včetně mezinárodní arbitrá- 
že) a správních řízeních. Co se týče místní příslušnos- 
ti, poskytujeme právní služby u soudů a úřadů ne- 
omezeně po celé ČR. Vymáháme soubory pohledá-
vek, spolupracujeme s prověřenými exekutory. Spo-
lečníci AKBP současně dlouhodobě působí jako roz-
hodci u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
ČR a Agrární komoře ČR.

AKBP poskytuje právní poradenství zadavatelům i do-
davatelům v rámci zadávání veřejných zakázek. AKBP 
má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním zadávacích 
dokumentací, s plněním registračních povinností, 
s přípravou související smluvní agendy, s posuzová-
ním a hodnocením nabídek v rámci zadávacích ří-
zení, s námitkovými řízeními, se zastupováním před 
ÚOHS a s dohledem nad realizací veřejných zakázek.

AKBP je členem International Practice Group, mezi-
národní 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 

Bird & Bird je významná mezinárodní advokátní 
kancelář. Je vyhledávaným globálním partne-
rem pro společnosti, jejichž činnost je ovlivně-
ná moderními technologiemi nebo společnosti, 
které jsou iniciátory a hybateli změn v digitálním 
světě.

Jako jedna z prvních advokátních kanceláří na světě 
Bird & Bird zvolila strategii zaměření se na specifika 
vybraných konkrétních odvětví průmyslu. Díky tomu 
nabízí bezkonkurenční odborné a praktické znalos-
ti v širokém spektru zejména regulovaných odvětví 
a v plné šíři právní praxe.

V současné době má Bird & Bird za sebou téměř 
30 let nepřetržitého růstu a patří mezi nejrychleji ros-
toucí právní firmy na světě.

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, především v oblastech práva dušev-
ního vlastnictví, farmaceutického práva, práva tele-
komunikací a informačních technologií, a mnoha 
dalších.

Mezinárodní tým více než 1400 právníků ve 30 kance-
lářích po celém světě (Evropa, Asie, Austrálie, Střední 
východ a Amerika) poskytuje poradenství společnos-
tem a organizacím z více než 120 zemí světa.

NAŠI KLIENTI:
Mezi klienty Bird & Bird se řadí přední české i meziná-
rodní firmy z širokého spektra průmyslových odvětví 
zahrnující letecký a automobilový průmysl, finanční 
služby, technologie a telekomunikace, média a sport, 
energetický průmysl, farmaceutický průmysl a spo-
třebitelská odvětví.

PRÁVNÍ PRAXE:
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 sou-
těžní právo / Právo nemovitostí / Restrukturalizace 
a insolvence / Veřejné zakázky.

PŘÍMÉ ZASTOUPENÍ:
Abu Dhabí, Amsterdam, Bratislava, Brusel, Budapešť, 
Dubaj, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hamburk, Hel-
sinky, Hongkong, Kodaň, Londýn, Lucemburk, Lyon, 
Madrid, Milán, Mnichov, Peking, Paříž, Praha, Řím, San 
Francisco, Šanghaj, Singapur, Stockholm, Sydney, 
Varšava, Casablanca (přidružená kancelář).

Kromě přímého zastoupení ve 20 zemích světa 
Bird & Bird nabízí speciální pracovní skupiny sou-
střeďující se na Rusko, Japonsko, Indii a úzké vazby 
s právními firmami v řadě klíčových jurisdikcí jak ve 
Východní Evropě, tak v Africe, na Středním Východě, 
v Asii a Americe.
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OCENĚNÍ ČESKÉHO TÝMU:
 	The Global IP Awards – Czech IP Law Firm of the 

Year (2019–2020)
 	The Patent Lawyer Magazine – Top 10 Most Well-

-Respected Law Firms 2019 – Czech Republic
 	Chambers Europe: Opakované umístění mezi nej-

lepšími firmami pro oblast IP a TMT (2011–2021)
 	EMEA Legal 500: Opakované umístění mezi nej-

lepšími firmami pro oblast TMT a IP, uznání i pro 
oblasti obchodního práva, M&A, pracovního práva, 
práva nemovitostí a sporné agendy

 	Medial Law International: Tier 1 (2014–2021)
 	MIP Star (2014–2020)
 	WIPR Leader (2016–2021)

VÝZNAMNÁ MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ:

Who's Who Legal Awards: 
 	Global Firm of the Year – Data – IT
 	Global Firm of the Year – Data – Telecoms and Media

LMG  European life Sciences Awards:

 	Regulatory Firm of the Year

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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BRODEC & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář

KORPORÁTNÍ A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých 
korporátních záležitostí obchodních společností. Naše 
služby zahrnují právní poradenství související se zalo-
žením obchodní společnosti včetně vypracování veške-
rých potřebných dokumentů. Dále zajišťujeme splnění 
veškerých zákonných povinností obchodní společnosti 
včetně kompletní rejstříkové agendy, optimalizaci cor-
porate governance, zvyšování či snižování základního 
kapitálu společnosti, změnu účasti ve společnosti, za-
stavení obchodního podílu, převod závodu či jeho čás-
ti, pacht závodu či jeho části a další transakce.

Při poskytování služeb v oblasti korporátního a kon-
cernového práva dbáme vždy na individuální zájmy 
a potřeby klienta.

V oblasti závazkového práva dbáme především 
na důsledné prosazování a ochranu práv a zájmů 
klienta vůči jeho smluvním partnerům a na řádné 
nastavení prevenčního režimu na straně našeho kli-
enta. Naším cílem je minimalizovat administrativní 
a finanční náklady klienta při realizaci jeho smluv-
ních závazků.

INSOLVENČNÍ PRÁVO
Poskytujeme právní poradenství v průběhu celého in-
solvenčního řízení. Klientům v pozici věřitele posky-
tujeme veškeré právní služby související s uplatněním 
pohledávek klienta v insolvenčním řízení.

Klientům v pozici dlužníka poskytujeme právní pora-
denství týkající se možných způsobů řešení jejich úpad-
kové situace, podání insolvenčního návrhu a zastupo-
vání klienta v průběhu celého insolvenčního řízení.

V rámci své praxe se zabýváme mimo jiné i otázkou 
přeshraničních insolvenčních řízení.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům 
v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní 
poradenství při přípravě zadávací a smluvní doku-
mentace, hodnocení podaných nabídek z právního 
hlediska, vyřizování námitek a zastupování klienta ve 
sporech a řízeních vyvolaných v souvislosti s veřej-
nou zakázkou, včetně řízení před Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže.

Klientům v pozici účastníka zadávacího řízení (ucha-
zeče) poskytujeme právní poradenství při přípravě 
a podání nabídky, podání námitek, příp. podnětu 
k zahájení řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Nabízíme zastoupení klienta při uzavírá-
ní smlouvy se zadavatelem na plnění veřejné za-
kázky a při řešení veškerých sporů z této smlouvy 
vyplývajících.

V rámci své praxe poskytujeme klientům odborné 
posouzení konkrétních právních otázek souvisejících 
s realizací veřejné zakázky, včetně otázek možnosti 
změny uzavřené smlouvy.
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OTÁZKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ 
EVROPSKÉ UNIE

Zabýváme se specifickými právními otázkami, které 
vznikají při čerpání prostředků z tzv. evropských fon-
dů v rámci jednotlivých operačních programů. Tyto 
otázky řešíme jak z pohledu práva evropského, tak 
i práva vnitrostátního.

Máme zkušenosti jak s regionálními operačními pro-
gramy, tak i s programy, které probíhají na centrální 
úrovni.

Klientům v pozici poskytovatele dotací poskytuje-
me právní poradenství v rámci insolvenčních řízení 
a soudních řízení souvisejících s poskytnutím dotace.

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ
Vedle práva mezinárodního obchodu poskytujeme 
právní poradenství rovněž v oblasti dalších právních 
vztahů s mezinárodním prvkem. Nabízíme poraden-
ství, vyjednání a přípravu smluvní dokumentace v ob-
čanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem 
a právní zastoupení při řešení sporů vzniklých mezi 
českou fyzickou či právnickou osobou a fyzickou či 
právnickou osobu jiného státu, a to před českými i za-
hraničními soudy či rozhodčími orgány.

LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY
V oblasti logistiky a dopravních staveb poskytujeme 
klientům široké spektrum právních služeb, jak při pří-
pravě a realizaci významných dopravně-liniových sta-
veb či v právních otázkách veřejných služeb v přepra-
vě cestujících ale i otázkách související regulatoriky, 
a to včetně otázek veřejného zadávání. Naše klienty 
zastupujeme i ve sporech, které souvisí s logistikou 
a dopravními stavbami, a to jak ve sporech obchod-
ních, tak i v rámci správního soudnictví.

SPORTOVNÍ PRÁVO
V oblasti sportovního práva poskytujeme právní po-
radenství individuálním sportovcům, sportovním 
klubům, sportovním svazům, vzdělávacím institucím 
ve sportu či jiným subjektům sportovních činností 
v rámci jakýchkoliv sportovních projektů. V rámci po-
skytování právních služeb pro jakékoliv ze shora na-
stíněných subjektů zajišťujeme především komplex-

ní právní poradenství při uzavírání smluvní agendy, 
zajištění přestupové dokumentace či uzavření smluv 
s reklamními agenturami či jinými obchodními part-
nery. V rámci poradenství sportovním svazům pak 
mimo jiné zpracováváme pravidla, řády či jiné předpi-
sy a dokumenty, jakož i poskytujeme poradenství při 
jejich porušení.

PRÁVO IT
V oblasti práva IT se věnujeme zejména problematice 
veřejných zakázek v IT a autorskoprávním otázkám.

Pro klienty připravujeme např. smlouvy na vývoj in-
formačních systémů a jejich následný servis a rozvoj 
a smlouvy licenční. V oblasti veřejných zakázek v IT 
poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné 
zakázky komplexní právní poradenství při přípravě 
zadávací a smluvní dokumentace k veřejné zakázce.

SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Naše klienty zastupujeme ve všech fázích řešení spo-
rů, včetně soudních a rozhodčích řízení. V rámci těch-
to řízení dbáme o maximální ochranu zájmů klienta 
a o efektivní vyřešení sporu. Máme zkušenosti s veš-
kerou soudní agendou, zejm. se správním a civilním 
soudnictvím, včetně sporů s mezinárodním prvkem.

Partneři kanceláře působí jako rozhodci u českých 
i mezinárodních rozhodčích soudů, JUDr. Jan Brodec 
LL.M., Ph.D., je mimo jiné rozhodcem u Mezinárodní-
ho sportovního arbitrážního soudu v Lausanne (CAS). 
Rozhodčí řízení je rovněž oblastí našeho odborného 
a publikačního zájmu.

BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Rubešova 162/8, Vinohrady
120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 247 215
e-mail: info@akbrodec.cz
www.akbrodec.cz
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Bříza & Trubač, s.r.o., 
advokátní kancelář

Sedm let v Bříza & Trubač uteklo jako voda. Při-
bývá úspěchů i právníků.

Začátkem loňského roku plánovala advokátní kance-
lář Bříza & Trubač sezvat své nejvýznamnější klienty 
na soukromou premiéru nového snímku s Jamesem 
Bondem a její tým se chystal na teambuilding do ra-
kouského Zell am See. Jenže v den odjezdu přišel prv-
ní „lockdown“, který předznamenal, že rok 2020 bude 
hodně jiný, než kdo mohl předvídat. „Na konci roku 
jsme s kolegy probírali, zda má vůbec smysl tento 
zvláštní rok hodnotit. Ale došli jsme k tomu, že hlavně 
cítíme obrovskou vděčnost, že jsme nemuseli každých 
pár týdnů řešit, zda musíme zavřít provozovnu a jak 
naložíme s nakoupenými zásobami. A naopak cho-
váme hluboký respekt ke všem klientům, kteří těžkos-
tem roku 2020 statečně čelili a jsme rádi, že žádný ten-
to boj nevzdal,“ hodnotí uplynulý rok Ondřej Trubač.

„Ten rok nás naučil hledat i nové cesty. Například jsme 
v listopadu uspořádali třetí ročník úspěšné konferen-
ce Trestní právo daňové v on-line prostředí. Na dálku 
se k nám připojil třeba místopředseda Ústavního sou-
du Jaroslav Fenyk nebo soudce Nejvyššího správního 
soudu Zdeněk Kühn. Zjistili jsme, že nové technologie 
jsou vlastně kamarád a konečně jsme se naučili je po-
řádně používat,“ popisuje Ondřej Trubač některé no-
vinky, které do fungování firmy „covidový“ rok přinesl.

Je to už více než sedm let, když se Petr Bříza a Ondřej 
Trubač odhodlali ke „kroku do prázdna“, odešli ( jak 
oba zdůrazňují, v dobrém) z komfortních pozic v nej-

větší domácí advokátní kanceláři (tehdy ještě) Havel, 
Holásek & Partners a pustili se do vlastního podniká-
ní. Začínali skromně, ve dvou s jediným koncipientem 
v útulných kancelářích na malostranském Jánském 
vršku se skvostným výhledem na Prahu. A jelikož si 
s sebou z „mateřské“ firmy nevzali jediného klienta, 
museli spoléhat na to, že jim úspory na čtvrt roku vy-
drží a pak už kancelář začne vydělávat. Dnes už na to 
oba vzpomínají s úsměvem. „Naštěstí se to povedlo. 
I když to bylo obtížnější, než jsme ve svém optimismu 
očekávali,“ říká Petr Bříza. V začátcích hodně pomoh-
ly reference od kamarádů a také lidí, kteří zakládající 
partnery kanceláře slyšeli na přednáškách a konfe-
rencích, případně četli odborné články, které sepsali. 
Kancelář se totiž od začátku profilovala na odvětví, 
ve kterých jsou společníci „nejvíce doma“ – řešení 
soudních sporů či arbitráží s mezinárodním prvkem 
pro Petra Břízu a daňové spory pro Ondřeje Trubače. 
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„Překvapilo nás, jaký byznysový dopad naše publi-
kační a přednášková činnost má,“ říká Petr Bříza.

Postupně ale začalo být jasné, že kancelář nemůže žít 
pouze ze sporů, ale potřebuje si vybudovat stabilní 
portfolio stálých klientů, kteří se na ni budou obracet 
s nejrůznějšími právními problémy. „Bez toho je hod-
ně složité cokoli plánovat. Dnes už ale takové portfolio 
máme, a to velmi pestré. Pracujeme pro tradiční české 
strojírenské či stavební společnosti, ale i pro inovativní 
technologické firmy,“ popisuje Ondřej Trubač aktuální 
portfolio. Dlouhodobě největším klientem je Agentu-
ra pro evropský globální navigační satelitní systém 
(GSA), která ( jakožto jediná unijní agentura na území 
ČR) zajišťuje mimo jiné fungování systému Galileo. 
Bříza & Trubač jí poskytuje právní služby díky úspěchu 
v otevřeném tendru, v němž uspěla jako v podstatě 
jediná menší česká advokátní kancelář. „Je to velmi 
pestrá práce v několika cizích jazycích, radíme agentu-
ře v mnoha oblastech napříč právními odvětvími. Jde 
také o dost unikátní možnost být v Praze v intenziv-
ním kontaktu s právem Evropské unie,“ přibližuje Petr 
Bříza zajímavý nadnárodní mandát jejich kanceláře.

Po sedmi letech si zakládající společníci pochvalují, 
jak jim „dítko“ roste pod rukama. Kancelář v roce 2019 
zaznamenala meziroční růst o více než 100 procent, 
což zdůraznil například i hlavní organizátor žebříčku 
Právnická firma roku, Miroslav Chochola z Epravo.CZ. 
Kancelář dnes sídlí ve velkorysých prostorách v praž-
ské Klimentské ulici, ve kterých v loňském roce při-
byl například boxovací pytel do jedné ze zasedaček. 

„To byl takový vtipný dárek k mým narozeninám, ale 
doma by se mi vešel leda tak na balkon, tak skončil 
v zasedačce. Myslím, že se tam docela vyjímá,“ směje 
se Petr Bříza. Tým je stabilně na deseti právnících, kte-
ří postupně „poskakují“ na kariérním žebříčku. V roce 
2020 se expert na korporátní právo Patrik Koželuha 
stal čtvrtým partnerem a odbornice na mezinárodní 
rodinné právo Marta Zavadilová, která strávila téměř 
15 let na vysokých postech na Ministerstvu sprave-
dlnosti, složila advokátní zkoušky. Je nicméně znát, 
že růst počtu klientů i zadávané práce s sebou nese 
i nutnost hledat nové lidi. „Určitě porosteme, nechce-
me být ale anonymním davem. Umím si představit, že 
za dalších pět let nás bude 25 až 30, že budeme tako-
vá školní třída. Při dnešní situaci na trhu práce to není 
jednoduché. Máme ale velkou radost, že se nám hlásí 
velmi kvalitní lidé a můžeme si vybírat. Nebráníme se 
ani přibírání dalších partnerů,“ říká Ondřej Trubač.

Právě pečlivý výběr spolupracovníků je jedním z klí-
čových receptů kanceláře Bříza & Trubač na úspěch. 
„Je to pro nás naprosto zásadní. Nechceme jen, aby 
to byli výborní právníci, ale také aby dobře zapadli do 
našeho kolektivu a měli stejně nastavený hodnotový 
systém,“ říká Petr Bříza. Nejde přitom jen o pracovní 
nasazení, ale i o přístup k práci jako takový. „My vů-
bec nemáme problém klientovi říci, že jeho kauza 
není moc nadějná a nemá smysl jít s ní k soudu. Nebo 
ukončit spolupráci, protože se nám nezdá, jak klient 
k věcem přistupuje. Byť se nám občas stane, že práci 
odmítneme, stejně občas nevíme, kam dřív skočit,“ 
přibližuje svou filozofii Bříza.
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V roce 2020 advokátní kancelář Bříza & Trubač obhá-
jila významná umístění v právnických žebříčcích. 
V soutěži Právnická firma roku obhájila označení za 
velmi doporučovanou kancelář v oblasti daňového 
práva a přidala k němu i tři doporučení, a to za řešení 
sporů a arbitráže, energetické právo a rovněž právo 
trestní (zejména v oblasti trestního práva daňového 
a trestní odpovědnosti právnických osob). V daňo-
vém právu byla již potřetí zmíněna v prestižním glo-
bálním průvodci Legal 500, přičemž výslovně zmíněni 
byli partneři kanceláře Ondřej Trubač a Tomáš Hokr.

V říjnu 2018 kancelář obdržela také prestižní ocenění 
Pro bono & CSR 2018, udělované mediálním domem 
Economia a odborným měsíčníkem Právní rádce, 
a to za zapojení kanceláře do pomoci mladým lidem, 
kteří odcházejí z dětských domovů nebo z azylových 
domů a vstupují na trh práce – do projektu To dáš! 
Projekt vznik díky podpoře strategických partnerů 
Coca-Cola HBC a Nadace Terezy Maxové dětem, ve 
spolupráci se společností Accenture a kanceláří Bříza 
& Trubač. Ondřej Trubač pak v roce 2019 získal na ga-
lavečeru v Londýně ocenění „Client’s Choice Award“ 
za oblast korporátního daňového práva.

Jelikož jsou jednou z klíčových specializací kancelá-
ře přeshraniční spory a arbitráže, velkým úspěchem 
bylo přijetí do prestižní mezinárodní sítě advokátních 
kanceláří SCG Legal. Ta jednomyslně přijala kancelář 
Bříza & Trubač v září 2018 na výročním kongresu, který 
se konal v Chicagu a kde kancelář reprezentovali Petr 
Bříza a Tomáš Hokr. „SCG Legal má 117 členských kan-
celáří s více než 12 tisíci advokáty v 60 zemích světa. 
Jedná se o jednu z nejprestižnějších sítí advokátních 
kanceláří vůbec. Pravidlem je, že v každé zemi je pou-
ze jedna partnerská kancelář (logickou výjimkou jsou 
USA, kde má SCG Legal kancelář v každém z 50 států 
i některých komerčních centrech) a přijímací proces 
má několik stádií, včetně finální prezentace kandidáta 
v rámci výročního kongresu. Bříza & Trubač tak dále 
rozšiřuje své možnosti a dosah, když je snadno schop-
na zajistit svým klientům právní poradenství ve více 
než 60 státech světa, a to prostřednictvím špičkových 
partnerských kanceláří,“ popisuje Petr Bříza.

I po sedmi letech existence kancelář Bříza & Trubač 
drží stále stejné motto, které měli její zakladatelé úpl-
ně na začátku. „Řekli jsme si, že se nechceme srovná-
vat s ostatními kancelářemi na trhu, nechť se ostatní 
srovnávají s námi, chtějí-li,“ usmívá se Petr Bříza.

Ondřej Trubač, zakládající 
partner

Co Tě baví na práci 
v advokacii?

Advocatus znamená přivolaný 
a nejvíc mě baví právě ta růz-

norodost, kdy si mě klient „přivolá“ v nejrůznějších 
životních situacích a já mu je mohu pomoci vyřešit. 
Zároveň je advokacie možná nejtěžší, zato zcela jis-
tě nejsvobodnější z právnických profesí a ta svoboda 
a nezávislost jsou pro mě k nezaplacení.

Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?

Měl jsem radost, když v jedné věci mého klienta Nej-
vyšší správní soud přisvědčil našemu právnímu zá-
věru a předložil věc Ústavnímu soudu s návrhem na 
zrušení příslušného ustanovení daňového řádu.

Čím by ses stal, kdybys nebyl právníkem?

Jelikož mám odjakživa rád dobré jídlo, tak jsem byl 
na základní škole dlouho přesvědčený, že budu ku-
chař. Brzy mě to ale přešlo a dnes jsem naopak radši, 
když někdo uvaří něco dobrého mně. A protože jsem 
měl vždycky rád i psané slovo, tak jsem chvíli chtěl být 
novinář, ale od gymnázia jsem už byl pevně rozhod-
nutý stát se právníkem.

Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?

Z poslední doby Slepé skvrny od Daniela Prokopa, je 
to skvělá sonda do české společnosti. Člověk si pak 
ještě více uvědomí, jaké hrozí nebezpečí, když se ná-
hodou zacyklí ve své „sociální bublině“, nedovede 
naslouchat druhému, jak nebezpečný je populismus 
a spoustu dalších věcí. V neposlední řadě i to, kolik lidí 
je ještě dnes ohroženo chudobou a že bychom se měli 
– v rámci vlastních sil a možností – snažit tomu čelit.

Jakou první věc zmíníš, když se Tě někdo zeptá, 
proč pracuješ v Bříza & Trubač?

Radost a hned potom hrdost. Jsem moc rád, že se po-
řád do práce těším a zároveň jsem hrdý na všechny, 
kdo v Bříza & Trubač pracují, co se nám společně po-
dařilo vybudovat. Když jsme s Petrem Břízou kancelář 
v říjnu 2013 zakládali, měli jsme trochu mlhavé před-
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stavy, kde bychom chtěli za pár let být, ale nebudu 
lhát, když řeknu, že výsledek předčil naše očekávání!

Marta Zavadilová, advokátka

Co Tě baví na práci 
v advokacii?

To, že výsledek práce často vidí-
te hned. Nejen v případech, kdy 
se díky vaší práci podaří uzavřít 
pro klienta výhodnou smlouvu 

nebo vyhrát soudní spor. Paradoxně úlevu u klienta 
vnímám i v případech, kdy je seznámen s tím, že vy-
hlídky na úspěch nejsou valné nebo dokonce vůbec 
žádné. I takové sdělení může klientovi pomoct za věcí 
udělat tlustou čáru, nadechnout se a jít dál. A pak je 
to určitě i kreativita, právo je totiž právě v advokacii 
nejživější.

Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?

Jsem od přírody optimista, snadněji si tedy vybavím 
dobré zážitky. Třeba když se Vám podaří přesvědčit 
soud o tom, že otec a jeho děti mají právo spolu trávit 
čas pravidelně a plnohodnotně, nejen se dvakrát týd-
ně potkat za přísného dozoru matky na hřišti. Nebo 
zaměstnavatele o tom, že nese odpovědnost za ne-
moc z povolání svého zaměstnance.

Čím by ses stala, kdybys nebyla právničkou?

Učitelkou. Učila bych němčinu a dějepis někde na 
gymnáziu. To, že je ze mě právník, je dílem odvahy 
(podat přihlášku i na práva), štěstí (být přijata) a rady 
mojí maminky (učit se dá přece i právo). A protože ma-
minky mají vždycky pravdu, daří se mi dnes právo ne-
jen „dělat“, ale i učit, a to dokonce na své alma mater.

Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?

Dobrodružství pana Wellingtona od Hany Bergman-
nové Klímové. Knížka pro děti, která baví i dospělé. 
S manželem jsme se hádali o to, kdo ji bude dětem 
před spaním číst a doháněli pasáže, které přečetl 
ten druhý. Nejen, že je to krásný a napínavý příběh, 
ale dětem přístupnou formou představuje české let-
ce, jejich statečnost v boji i pohnuté poválečné osu-
dy a vysvětluje historické souvislosti. Za mě nejlepší 
učebnice moderních českých dějin!

Jakou první věc zmíníš, když se Tě někdo zeptá, 
proč pracuješ v Bříza & Trubač.

Že se mi tu pracuje výborně! Mám tu moc milé kolegy, 
na které se můžu spolehnout a kteří mají ve mně dů-
věru. Můžu se tu v praxi věnovat své specializaci – me-
zinárodnímu právu soukromému a rodinnému právu 
a zároveň pronikat i do dalších oblastí. Protože jsem 
v Bříza & Trubač dostala šanci po letech práce ve státní 
správě naučit se advokacii a jsem za ni moc vděčná!

Kristián Léko, koncipient

Co Tě baví na práci 
v advokacii?

Je to pestrá a živá práce. Když ji 
člověk dělá poctivě, tak se vrací 
jak v podobě vděčnosti klientů, 
tak vyhraných sporů nebo do-

končených transakcí. A když se občas něco nepove-
de, tak není čas se tím moc zabývat, protože na stole 
čekají stohy další práce…

Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?

Párkrát mě klienti dostali „do kolen“ svými návrhy ře-
šení problémů, které by pravděpodobně vedly k trest-
nímu stíhání všech osob v místnosti. Ale i to je naše 
práce – ukazovat klientům, kudy cesta nevede. Ne-
zapomenu také na telefonát s klientem, jemuž jsme 
právě v daňovém řízení „ušetřili“ přes třicet milionů, 
jak výská radostí a bouchá rukou do volantu.

Čím by ses stal, kdybys nebyl právníkem?

Byl jsem takové to divné dítě, které hltalo zprávy v te-
levizi, četlo noviny a vymýšlelo si výsledky voleb ve 
fiktivní zemi. Takže možná politikem nebo politolo-
gem. Anebo fotbalistou, kdybych tedy měl talent, byl 
o něco vyšší a měl čas chodit čtyřikrát týdně trénovat 
a o víkendu hrát zápas. A asi sedm let života jsem strá-
vil v médiích od eléva ve sportovní rubrice až po ve-
dení přílohy Právo a justice v Lidových novinách. Ale 
myslím, že čímkoliv bych byl, byl bych tím rád.

Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?

Nemocná Amerika. Americký historik Timothy Snyder 
ji napsal poté, co málem zemřel v nemocnici na rela-
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tivně banální infekci v důsledku opakovaného zane-
dbání péče. Podrobně popisuje, co všechno je špatně 
na americkém systému zdravotnictví, jehož cílem 
není zdraví pacientů, nýbrž pouze zisk. Pro věčně br-
blající Čechy by to měla být povinná četba, aby zjistili, 
že si vůbec nežijeme špatně.

Jakou první věc zmíníš, když se Tě někdo zeptá, 
proč pracuješ v Bříza & Trubač.

Před nástupem do Bříza & Trubač jsem strávil přes 
čtyři roky v Lidových novinách a ani během studií 
jsem nikdy v advokacii nepracoval. Chtěl jsem jít do 
kanceláře, která mi bude sympatická jak lidsky, tak 
svým zaměřením. Mohl to být pro Petra s Ondřejem 
docela risk, že mi dali šanci, ale myslím, že po dvou 
a půl letech spolupráce panuje spokojenost na obou 
stranách.

Markéta Polendová, 
studentka

Co Tě baví na práci 
v advokacii?

Nejvíc mě baví, jak advokacie 
přetvořila můj pohled na právo. 
Studium na fakultě je založené 

na hledání univerzálně správné odpovědi na ab-
straktní teoretický právní problém. Proto často vidíme 
svět černobíle. Advokacie je naopak založená na hle-
dání nejlepšího řešení pro konkrétního klienta, díky 
čemuž je ohromně různorodá a kreativní.

Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?

Při stáži na okresním soudu jsem se během jedno-
ho dne mohla účastnit dvou jednání ve věci svěření 
dítěte do péče s velmi podobnými skutkovými okol-
nostmi. Každé z nich ovšem vedla jiná soudkyně a za 
OSPOD byla přítomna jiná sociální pracovnice. Bylo 
šokující vidět, nakolik odlišné byly přístupy obou 
soudkyň a obou sociálních pracovnic a jaký to mělo 
vliv na výsledek řízení.

Čím by ses stala, kdybys nebyla právničkou?

Pocházím z doktorské rodiny, takže se dlouho čeka-
lo, že půjdu na medicínu. Dokonce jsem se i během 
gymnázia účastnila studentských soutěží zaměře-

ných právě na chemii a biologii. Tenhle plán ale defi-
nitivně skončil v okamžiku, kdy jsem se sklátila k zemi 
při pohledu na kamaráda s tržnou ránou v obočí. 
Ošetřit jsme potom potřebovali oba.

Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?

Jsem čerstvě po státnicích, takže minulý rok nebyl ke 
čtení jakékoliv literatury kromě edice ÚZ, judikatury 
a učebnic příliš vstřícný. Kdybych ale měla vybrat jed-
nu knihu, byl by to Deník Anny Frankové, který jsem 
si v rozšířené verzi pořídila během Erasmu v Amster-
damu. Ačkoliv jsem příběh poprvé četla před deseti 
lety, až po prohlídce domu rodiny Frankových jsem 
dokázala docenit jeho hloubku.

Jakou první věc zmíníš, když se Tě někdo zeptá, 
proč pracuješ v Bříza & Trubač.

Příležitost rozvíjet se jako právník. Je nezvyklé najít 
pracovní prostředí, které kombinuje vysokou důvě-
ru v juniorní členy týmu s poctivým mentoringem 
a zpětnou vazbou. Komornější prostředí umožňuje 
osobní přístup, který je oproti jiným kancelářím vzác-
ný. Současně mě zlákala specializace na evropské 
právo a mezinárodní právo soukromé.

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00  Praha 1
Tel.: +420 777 601 114
e-mail: info@brizatrubac.cz
www.brizatrubac.cz
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Bubník Myslil & Partners, advokáti 

Bubník Myslil & Partners je advokátní kancelář 
specializovaná zejména na právní služby pro 
obchodní společnosti v oboru obchodního práva 
a práva společností, sporů, pracovního práva, 
nemovitostí a navazujících právních oborů. Ad-
vokáti v této kanceláři mají dlouholeté praktické 
zkušenosti s poradenstvím mezinárodní kliente-
le. Právní služby jsou poskytovány v jazyce čes-
kém, anglickém, německém a francouzském.

BUBNÍK MYSLIL & PARTNERS
Česká advokátní kancelář Bubník Myslil & Partners je 
mezinárodně orientovanou právnickou firmou, která 
nabízí právní služby se specializací na obchodní prá-
vo, právo společností, fúze a akvizice, mezinárodní 
právo soukromé, nemovitosti, pracovní právo, inves-
tice, soudní a rozhodčí řízení, smluvní právo, franchi-
sing, logistiku, farmaceutické právo, soutěžní právo 
a příbuzné obory.

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. Za-
stupujeme společnosti v širokém spektru obchodní 
činnosti a zastupujeme jak národní, nadnárodní 
a globální společnosti, tak společnosti vlastněné 
jednou osobou, i začínající společnosti. Spolupra-
cujeme s mnoha mezinárodními právními firmami. 
Snažíme se být našim klientům dlouholetým part-

nerem pro každodenní problémy, stejně tak jako pro 
větší a méně časté transakce. Mnoho advokátů při-
chází pouze se správnými odpověďmi. My nabízíme 
řešení problémů a naše činnost je zaměřena na nale-
zení nejlepšího výsledku pro naše klienty.

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

Bubník Myslil & Partners, advokáti
Národní 32/58
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

Císař, Češka, Smutný je jednou z největších 
a nejstarších advokátních kanceláří v České re-
publice. Komplexní právní poradenství posky-
tuje tým téměř 100 odborníků, a to nejen v ob-
lasti práva. Za 28 let svého působení na českém 
právním trhu si vydobyla reputaci stabilní a ne-
závislé advokátní kanceláře, která patří k důle-
žitým hráčům českého práva, byznysu, politiky 
i společnosti.

Právníci kanceláře se opírají o rozsáhlé akademické 
zázemí a spolupracují s předními vědci. Kromě práce 
pro klienty se podílejí na legislativním procesu, boha-
tě publikují v odborných i populárních periodikách, 
přednášejí na odborných konferencích či seminářích 
a působí jako lektoři v rámci profesního vzdělávání.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Bezchybné právní řešení je samozřejmostí – celko-
vý obraz dotváří navržení správných manažerských 
a rozhodovacích postupů, zhodnocení ekonomic-
kých, politických či společenských souvislostí a do-
padů, stejně tak i správná komunikace a vytváření 
optimálního mediálního obrazu. Nejen v trestních 
kauzách, ale i v obchodních případech totiž rozho-
dují média často rychleji a účinněji než soudy. Císař, 
Češka, Smutný nabízí klientům více, než čekají. Práv-
níci nesepisují jen právní analýzy a stanoviska, ale 
řeší efektivně i další záležitosti a intenzivně spolupra-
cují s předními odborníky neprávních oborů z Čech 
i zahraničí.

OBLASTI SPECIALIZACE
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný si uvědomu-
je, že dělení právních služeb na jednotlivé disciplíny 
je již překonané, neboť v každodenní práci se veřejné 
a soukromé právo prolíná. Poskytování právních slu-
žeb na vysoké úrovni vyžaduje nejen důkladnou zna-
lost právních předpisů, ale také jejich správnou apli-
kaci a hlubší znalost podnikatelského odvětví klientů.

Proto jsou týmy kanceláře rozděleny podle průmys-
lových sektorů a klientů, pro které pracují, a mohou 
tak navrhovat komplexní řešení jejich problémů. Prá-
vě toto organizační uspořádání umožňuje kanceláři 
efektivní poskytování právních služeb.

Právníci kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti v násle-
dujících oblastech: obchodní právo, veřejný sektor 
a veřejné zakázky, reorganizace a insolvenční právo, 
zastupování v soudních řízeních, nemovitostní právo, 
právo obchodních společností, právo hospodářské 
soutěže, fúze a akvizice, ochrana osobních údajů, te-
lekomunikace a média, daňové právo, pracovní prá-
vo, bankovní a finanční právo, dopravní právo, trestní 
právo, svěřenské fondy a trustové právo, transakční 
poradenství.

PODNIKATELSKÉ OBORY
Právníci advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný 
disponují významnými zkušenostmi v následujících 
podnikatelských oborech: veřejný sektor, bankov-
nictví, pojišťovnictví a další finanční služby, doprava 

C
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a logistika, nemovitosti a stavebnictví, energetika, 
strojírenství, chemický průmysl a zpracování ropy, ze-
mědělství, potravinářství, životní prostředí a odpado-
vé hospodářství, média a mediální služby, professio-
nal services a další služby.

OCENĚNÍ KANCELÁŘE
Sedmkrát v řadě získala advokátní kancelář Cí-
sař, Češka, Smutný ocenění Právnická firma roku 
v kategorii Pro bono a společenská odpovědnost 
(2013–2019). V roce 2019 kancelář získala také světo-
vá ocenění Global Law Experts 2020 Czech Republic 
– Corporate Law, Global Law Experts 2020 Czech Re-
public – Public Procurement, Corporate INTL Global 
Awards 2020 Commercial Law Firm of the Year in the 
Czech Republic a Corporate INTL Global Awards 2020 
Public Procurement Law Firm of the Year in the Czech 
Republic.

JINÁ DIMENZE ŘEŠENÍ – VŠE CHÁPEME 
V SOUVISLOSTECH
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný půso-
bí v mnoha oblastech a její činnost má výjimečný 
přesah. Nahlíží na problémy v mezinárodních sou-
vislostech a perspektivách, proto je společník kan-
celáře JUDr. Pavel Smutný zároveň prezidentem 
Česko-izraelské smíšené obchodní komory a vý-
razným podporovatelem dalších podnikatelských a fi-
lantropických aktivit, je také prezidentem nadačního 
fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND, který společníci 
kanceláře založili v roce 2009. Společník JUDr. Petr 
Michal, Ph.D. je členem představenstva Hospodářské 
komory hlavního města Prahy, to přináší klien-
tům kanceláře lepší pochopení vztahů v Praze. V roce 
2013 byla založena ve spolupráci s předním českým 
odborníkem na insolvenční právo JUDr. Oldřichem 
Řeháčkem, Ph.D. Administrace insolvencí CITY 
TOWER, která v současné době vykonává zejména 
funkci insolvenčního správce.

PRO BONO A CSR
Klíčem k úspěchu – advokátní kanceláře i jejích klien-
tů – je rovněž kultura a její rozsáhlá podpora. V roce 
2009 založili společníci kanceláře nadační fond BO-
HEMIAN HERITAGE FUND, který shromažďuje dary 
od soukromých mecenášů za účelem podpory kultur-
ních projektů, zejména v oblasti klasické hudby a vý-

tvarného umění. Spojuje korporátní a individuální 
sponzory, s jejichž pomocí může realizovat projekty, 
které by jinak neměly šanci vzniknout. Fondu se po-
dařilo vybrat již více než 40 milionů korun.

Kancelář Císař, Češka, Smutný je také dlouhodobým 
partnerem Českého národního symfonického or-
chestru a festivalu Prague Proms.

Prostřednictvím advokátní kanceláře, obchodních 
komor i nadačního fondu kancelář usiluje o zno-
vuprosazení České republiky a českého genia ve světě 
a podtržení znamenitosti české kultury. Jen díky do-
konalé souhře všech těchto faktorů může svým klien-
tům nabídnout JINOU DIMENZI ŘEŠENÍ.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., 
advokátní kancelář
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

Mezinárodní advokátní kancelář Clifford Chance 
poskytuje ze své pražské pobočky komplexní práv-
ní a daňové poradenství pro Českou a Slovenskou 
republiku již od roku 1995. Za poslední dvě deká-
dy se kancelář rozrostla na více než 40 právních 
a daňových poradců, kteří poskytují komplexní 
poradenství v rámci nejrůznějších domácích i me-
zinárodních transakcí v oblasti obchodního práva, 
a to nejen českého, ale také slovenského, anglic-
kého a evropského. Mezinárodní právní ratingové 
publikace nás pravidelně označují jako jedničku 
v mnoha klíčových právních odvětvích. V loňském 
roce jsme získali ocenění za nejlepší praxi v oblasti 
fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě.

KORPORÁTNÍ PRAXE
Právníci z naší korporátní praxe poskytují poradenství 
v celé řadě otázek souvisejících s korporátním a ob-
chodním právem se zaměřením na fúze a akvizice, 
otázky týkající se práva obchodních společností, ko-
merčního práva či problematiky regulace. Mají rozsáhlé 
znalosti a zkušenosti v sektorech private equity, ener-
getiky a infrastruktury, zdravotnictví, přírodních věd, 
v chemickém průmyslu či médiích a telekomunikaci.

Vybrané transakce právního poradenství 
z poslední doby:

 	KKCG při prodeji Geewa, jednoho z nejúspěšněj-
ších herních studií v České republice, společnosti 
AppLovin zabývající se mobilními hrami v USA.

 	ARX Equity Partners na majoritní akvizici TES 
Vsetín, strojírenské společnosti působící přede-
vším ve výrobě systémových komponent souvise-
jících s elektrickými stroji, od dceřiné společnosti 
Advent International.

FINANČNÍ PRAXE
Tým profesionálů pražské finanční praxe se zaměřuje na 
kompletní škálu bankovních a finančních transakcí, ja-
kožto i na transakce na kapitálových trzích. Zkušenosti 
našich odborných poradců zahrnují veškeré formy ban-
kovních transakcí v České a Slovenské republice.

Vybrané transakce právního poradenství 
z poslední doby:

 	CTP, největšímu průmyslovému developerovi ve 
střední a východní Evropě, s financováním v hod-
notě 1,9 miliardy eur sjednaném šesti předními 
bankami. Poradenství se týkalo refinancování 
současného českého průmyslového portfolia CTP 
a financování dalšího rozvoje. Jedná se o největší 
realitní transakci ve střední a východní Evropě.

 	Crestylu v souvislosti s financováním nového obyt-
ného a kancelářského komplexu DOCK 04 v Praze.

NEMOVITOSTNÍ PRAXE
Nemovitostní praxe pražské kanceláře Clifford Chan-
ce byla založena v roce 1997 a dnes je tým zkušených 
poradců pod vedením Emila Holuba jednou z nejlépe 
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zavedených a specializovaných praxí pro poradenství 
v oblasti nemovitostí. Díky celosvětovému zastoupení 
se pražská kancelář Clifford Chance podílela na celé 
řadě výjimečných a inovativních transakcí na českém 
i mezinárodním realitním trhu.

Vybrané transakce právního poradenství 
z poslední doby:

 	Heimstaden Bostad AB při akvizici rezidenčního 
portfolia RESIDOMO za 1,3 miliardy eur.

 	Generali Real Estate při akvizici obchodního domu 
Kotva v centru Prahy.

 	CBRE Global Investors v souvislosti s prodejem 
kancelářské budovy Praga Studios v pražském Kar-
líně od Skanska Property v hodnotě 55 milionů eur.

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Díky rozsáhlým zkušenostem specialistů z pražské-
ho týmu se naše praxe pravidelně podílí na nejvý-
znamnějších restrukturalizacích a insolvencích, 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.

Vybrané transakce právního poradenství 
z poslední doby:

 	syndikátu německých a českých bank při přeshra-
niční mimosoudní restrukturalizaci mezinárodní 
automobilové dodavatelské a strojírenské společ-
nosti Borgers.

 	Czech Property Investments v souvislosti s insol-
venčním řízením Mladé fronty, tradičního českého 
vydavatelství časopisů a knih, provozujícího také 
řadu internetových médií.

 	Komerční bance při pokusu o restrukturaliza-
ci strojírenské skupiny ČKD a její zastupování, 
jakožto největšího věřitele a předsedy věřitelského 
výboru, v komplexním a dlouhotrvajícím insol-
venčním řízením vedeném proti jednomu z členů 
této skupiny – společnosti ČKD PRAHA DIZ.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
Sporné otázky řešíme v celé řadě sektorů, ať již finan-
cí, nemovitostí, insolvencí, soutěžního práva, regula-
toriky nebo dalších. Specialisté v našem týmu mají 

rozsáhlé zkušenosti ve sporné agendě a mohou ji 
unikátním způsobem kombinovat s detailní znalostí 
substantivních otázek, ze kterých spory vznikají.

Vybrané transakce právního poradenství 
z poslední doby:

 	Zastupování přední české průmyslové společnosti 
v souvislosti s několika spory před německými 
soudy ohledně soukromoprávního vymáhání ško-
dy způsobené porušením soutěžního práva.

 	Zastupování mezinárodní energetické společnosti 
a mezinárodní chemické společnosti v soudních 
sporech iniciovaných minoritními akcionáři v ná-
vaznosti na jejich squeeze-out z českých dceřiných 
společností.

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Jungmannova 745/24 – Jungmannova Plaza
110 00  Praha 1
Tel.: +420 222 555 222
e-mail: prague-office@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
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Č

Čermák a spol. 

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. 
patří k největším a nejuznávanějším kancelářím 
specializovaným na právo duševního vlastnic-
tví (průmyslové právo, autorská práva) v České 
republice. Poskytuje komplexní právní služby 
podnikatelské sféře i jednotlivcům zejména 
v oblastech ochrany duševního vlastnictví, au-
torských práv a obchodního práva v nejširším 
slova smyslu.

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. je 
velmi často vyhledávána domácí i zahraniční kli-
entelou, čemuž každoročně odpovídá její umístě-
ní v prestižním přehledu The European Legal 500, 
průvodci světem advokátních kanceláří, který je 
široce respektován pro svou nezávislost a objektivi-
tu. V oboru průmyslového práva a jiného duševního 
vlastnictví advokátní kancelář Čermák a spol. pravi-
delně zaujímá přední místo mezi dalšími významný-
mi kancelářemi.

Čermák a spol. se pravidelně umisťuje na předních 
příčkách odborných domácích i mezinárodních pu-
blikací hodnotících advokátní kanceláře a jednotlivé 
advokáty v evropském i světovém měřítku. V letech 
2010, 2011 a 2012 získala cenu „IP Law Firm of the 
Year in the Czech Republic“ udělovanou prestižní aso-
ciací Managing Intellectual Property, Velká Británie 
(www.managingip.com). V letech 2014, 2017 a 2020 
advokátní kancelář získala cenu Právnická firma roku 
v oboru duševní vlastnictví.

Čermák a spol. poskytuje právní služby v českém, 
slovenském, anglickém, německém, francouzském 
a ruském jazyce.

Advokátní kancelář Čermák a spol. poskytuje veškeré 
právní služby nejen v rámci České republiky, ale i na 
Slovensku a na evropské úrovni (zejména zastupo-
vání před Evropským patentovým úřadem a Úřadem 
EU pro duševní vlastnictví). Většina klientů především 
v oblasti průmyslových práv využívá výhod vyplývají-
cích ze zastupování jedinou kanceláří v obou zemích, 
tj. v České republice a na Slovensku. Centrální evi-
denci převzatých kauz vede pražská kancelář, která 
v takových případech obvykle zajišťuje i styk s klienty.

Společnost je aktivní v mezinárodních asociacích 
INTA, AIPPI, ECTA, MARQUES, LIDC.

Výhodou pro klienty je rovněž aktivní činnost kance-
láře v Americké obchodní komoře, Britské obchodní 
komoře, Německé obchodní komoře a Francouzsko-
-české a česko-francouzské obchodní komoře.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.
společník, český a slovenský 
advokát
V roce 1996 promoval na Práv-
nické fakultě Univerzity Karlovy 
(magisterský studijní program). 
V letech 1994-1995 studoval na 
Univerzitě v Aix-en-Provence, 

Č
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Francie. V roce 1996 začal působit v advokátní kance-
láři Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.). V roce 
1997 absolvoval stáž u Gaedertz Rechtsanwälte, 
Kolín nad Rýnem. Působil též v advokátní kanceláři 
JUDr. Nykodýma v Praze. V roce 1998 obdržel titul 
Ph.D. na Karlově Univerzitě. V roce 2000 získal titul 
LL.M. na European Academy of Legal Theory v Bru-
selu. Od roku 2000 partner Čermák a spol. Speciali-
zuje se na právo duševního vlastnictví, mezinárodní 
právo soukromé, nekalou soutěž, ochranné známky, 
léčiva, obchodní právo, fúze a akvizice. Je autorem 
řady publikací a článků v oblasti duševního vlastnic-
tví, občanského práva a právní teorie, včetně „Právní 
aspekty doménových jmen“ (společně s JUDr. Peliká-
novou), Linde Praha 2000, „Handbuch für Wirtschaft 
und Recht in Osteuropa“ (Gesellschaftsrecht, Ver-
tragsrecht), C. H. Beck Mnichov, 2002, „Metodologie 
vymáhání práv k duševnímu vlastnictví I, II“, Praha, 
2007. Je členem České národní skupiny AIPPI.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina 
a francouzština.

JUDr. Andrea Kůs Považanová
společník, slovenská a česká 
advokátka
V letech 1993 – 1998 studovala 
na Právnické fakultě Univerzity 
Komenského v Bratislavě. Absol-
vovala odborné stáže na Ústav-
ním soudu v Košicích (1997), 

v Radě Evropy ve Štrasburku (1999), na Mezinárodním 
institutu veřejné správy v Paříži (1999) a u Evropského 
soudního dvora v Lucembursku (2002 – 2003). V roce 
2001 – rigorózní práce na téma „Európsky súd pre 
ľudské práva v Štrasburgu a konanie před ním“. V le-
tech 1998 – 2002 pracovala jako právní poradce Mi-
nisterstva spravedlnosti SR. Od roku 2003 byla advo-
kátní koncipientka v advokátní a patentové kanceláři 
Čermák a spol. Od roku 2005 je advokátkou zapsanou 
v seznamu advokátů České advokátní komory. Ve 
stejném roce byla zapsána i do seznamu advokátů 
Slovenské advokátní komory. Zabývá se především 
právem duševního vlastnictví a občanským právem. 
Od roku 2010 je partnerem advokátní společnosti 
Čermák a spol.

Jazykové znalosti: čeština, slovenština, angličtina 
a francouzština.

Čermák a spol. 
Elišky Peškové 15
150 00  Praha 5
Tel.: +420 296 167 111
e-mail: intelprop@apk.cz
www.cermakaspol.cz
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DBK PARTNERS, 
advokátní kancelář, s.r.o.

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., (dále 
také jen „DBK PARTNERS“ nebo jen „advokát-
ní kancelář“) je významnou českou advokátní 
kanceláří, která dlouhodobě poskytuje svým kli-
entům komplexní právní služby. Tým DBK PART-
NERS je tvořen zkušenými právníky různého za-
měření a odborných specializací.

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 za-
hraničními advokátními kancelářemi po celé Evropě 
i jinde na světě.

SPOLEČNÍKY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 
V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU:

JUDr. Ondřej David, Ph.D.

se zaměřuje zejména na ob-
chodní, správní a daňové právo 
a má rozsáhlé zkušenosti i v ob-
lasti energetického práva. V ad-
vokátní kanceláři plní roli ma-
naging partnera a má na starosti 
strategii kanceláře. Je spoluau-

torem komentáře k novému občanskému zákoníku 
od Wolters Kluwer a autorem řady odborných publi-
kací. Příležitostně přednáší pro veřejnost.

JUDr. Anita Davidová 

se ve své praxi zaměřuje zejména 
na oblast obchodního a občan-
ského práva. Její hlavní speciali-
zací je korporátní a smluvní prá-
vo, oblast M&A a due diligence.

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

JUDr. Vladimíra  
Knoblochová, DiS.
se ve své praxi zaměřuje zejména 
korporátní a smluvní právo, oblast 
M&A, due diligence, právo kolek-
tivního investování, a mezinárod-
ní transakce. Je spoluautorkou 
komentáře k novému občanské-

mu zákoníku od Wolters Kluwer a autorkou řady odbor-
ných publikací. Příležitostně přednáší pro veřejnost.

D
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DBK PARTNERS POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY 
ZEJMÉNA V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

 	právo obchodních společností,
 	přeměny obchodních společností, akvizice, trans-

akční poradenství,
 	veřejné zakázky,
 	daňové právo,
 	správa a řízení společností,
 	závazkové právo,
 	trestní právo,
 	soudní spory, rozhodčí a jiná řízení.

PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, AKVIZICE, 
TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ
Oblast fúzí a akvizic (M&A) je jednou z nejvýznam-
nějších 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 komplexnost poskytování právních služeb ze strany 
DBK PARTNERS, která přesahuje běžné M&A transak-
ce. 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 posky-
tuje pro klienty i tzv. posttransakční 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 spolu-

pracujících daňových a účetních poradců,
 	přípravu a projednání transakční dokumentace,
 	sestavení projektu přeměny,
 	kontrolu dodržování relevantních právních 

předpisů,
 	právní pomoc při zajišťování financování transak-

ce, poradenství po realizaci transakce.

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ
Další klíčovou oblastí, ve které advokátní kancelář po-
skytuje 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 trans-
akcí. 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 vede-
ní korporátní agendy obchodních společností,

 	zpracování obchodních smluv dle potřeb a po-
žadavků klienta, včetně návrhů řešení vhodného 
zajištění závazků, jednání s protistranou o podmín-
kách 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 za-
kázkách. Pro zadavatele veřejných zakázek je v nabíd-
ce 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 zadá-
vacích 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 lo-
kálním i mezinárodním zdaněním. Konkrétně patří 
mezi toto daňové poradenství strukturování počáteč-
ních zahraničních investic, financování mezinárodní-
ho provozu, přeshraničních transakcí nebo obchodní 
restrukturalizace. V oblasti nepřímých daní je specia-
lizací DBK PARTNERS daň z přidané hodnoty.



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 137

D

Služby poskytované v oblasti daňového práva 
zahrnují zejména:
 	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.

SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ
Advokátní kancelář pomáhá svým klientům nastavit 
efektivní systém pravidel správy a řízení společnosti 
tak, aby odpovídal skutečným potřebám dané spo-
lečnosti nebo skupiny společností (propojených 
osob).

PRÁVNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ADVOKÁTNÍ 
KANCELÁŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAHRNUJÍ ZEJMÉNA:
 	nastavení optimální organizační struktury a vnitř-

ních principů fungování,
 	nastavení odměňování statutárních orgánů a za-

městnanců obchodních společností,
 	příprava manažerských a pracovních smluv, smluv 

o výkonu funkce a 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.

TRESTNÍ PRÁVO
DBK PARTNERS poskytuje komplexní právní služ-
by v oblasti trestního práva, a to nejen ve vztahu 
k obhajobě fyzických osob nebo právnických osob, 

ale i zastupování poškozených v rámci adhezního 
řízení.

SOUDNÍ SPORY, ROZHODČÍ A JINÁ ŘÍZENÍ
DBK PARTNERS má dlouholeté zkušenosti se zastu-
pováním klientů před obecnými soudy i v rozhodčích 
řízeních. Samozřejmostí je kompletní vedení sporu, 
včetně účasti u soudních jednání.

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

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

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2
Tel.: +420 244 912 463
e-mail: ak@dbkp.cz
www.dbkp.cz
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Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Advokátní kancelář Deloitte Legal Česká repub-
lika je součástí globální sítě Deloitte Legal, která 
v sobě sdružuje přes 2 800 právních odborníků ve 
více než 80 zemích po celém světě. Máme k dispo-
zici zdroje globální firmy, přitom však udržujeme 
praktické porozumění zásadním právním a regu-
latorním záležitostem, lokálním trhům a problé-
mům specifickým pro jednotlivá odvětví.

Co do počtu se s více než 100 právníky v pěti kancelá-
řích napříč Českou republikou (Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň, Hradec Králové) řadíme mezi největší právní 
kanceláře v České republice. Díky našemu rychlému 
růstu a spokojenosti zákazníků si udržujeme dvouci-
ferný růst výnosů.

Naše právní služby využívají například Škoda Auto, 
Pojišťovna Kooperativa, Moravia Steel, Sekyra Group, 
Europasta, Prusa Research, Ústav organické chemie 
a biochemie, Státní zemědělský intervenční fond 
a mnoho dalších.

Poskytujeme tedy právní poradenství širokému port-
foliu klientů od renomovaných podniků přes veřejnou 
správu, finanční instituce až po globální inovativní start-
-upy a disruptivní společnosti se zaměřením na některé 
z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších oblastí hi-tech 
či fin-techu. Naše právní služby jsou zárukou úspěchu 
ve vysoce konkurenčním podnikatelském světě.

Nabízíme úplnou škálu právních služeb ve všech hlav-
ních oblastech obchodní praxe, včetně podnikového 

práva, fúzí a akvizicí, nemovitostí, financí a řešení spo-
rů, a zároveň získáváme vedoucí postavení v některých 
rychle se rozvíjejících právních oblastech, jako je napří-
klad business integrity, daňové spory, nakládání s od-
pady a odpovědnost za životní prostředí, e-commerce, 
technologické transakce a finanční technologie. Díky 
velikosti našeho týmu se můžeme specializovat na nej-
modernější oblasti právního poradenství, které menší 
advokátní kanceláře nejsou schopny obsáhnout.

HLÍDÁME VYSOKÝ STANDARD NAŠICH SLUŽEB
Při poskytování právních služeb nabízených společ-
ností Deloitte Legal v regionu střední Evropy stavíme 
na integrovaném přístupu. Díky přítomnosti v 19 ze-
mích a více než 470 právním odborníkům plně kvali-
fikovaným v příslušných jurisdikcích nabízíme inova-
tivní právní řešení založená na technologiích a jejich 
realizaci napříč službami Deloitte a to díky multidis-
ciplinárním týmům zaměřeným na daně, podniky, 
finance a poradenství. Z tohoto důvodu se advokátní 
kancelář Deloitte Legal rychle stává jedním z před-
ních poskytovatelů právních služeb v regionu střední 
Evropy díky nabídce komplexních obchodních řešení.

Naše právní služby jsou vysoce hodnoceny v práv-
ních ratingových žebříčcích, a to jak v české Právnické 
firmě roku, tak v zahraničních žebříčcích Legal 500 
a Chambers and Partners.

Naše základní hodnoty odrážejí priority, na nichž staví-
me svůj úspěch. Prosazujeme bezkonkurenční vstříc-
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nost vůči požadavkům klientů, špičkové porozumění 
jednotlivým průmyslovým odvětvím, spolupráci s po-
radenskou společností Deloitte a konzistentní a solid-
ní ceny právních služeb. Považujeme se za myšlenkové 
inovátory, kteří vytvářejí dlouhodobé vazby s klienty 
a pomáhají jim vyřešit jejich nejzásadnější problémy.

JSME TAM, KDE JE POTŘEBA
Kromě poskytování pravidelného právního poraden-
ství rovněž našim klientům pomáháme zorientovat 
se v neustále se měnícím právním prostředí jejich kaž- 
dodenních obchodních aktivit, a to prostřednictvím 
seminářů, workshopů, interního školení a webcastů 
o nejaktuálnějších tématech. Minulý rok jsme zorga-
nizovali desítky akcí na témata jako fúze a akvizice, 
daňové otázky fúzí a akvizicí, konkurenceschopnost, 
HR, technologie, Brexit a další aktuální témata. Během 
koronavirové pandemie jsme uspořádali další desítky 
online seminářů s tématy, které pomohly zorientovat 
se v nové situaci (zaměstnanci a home office, náhra-
dy, úvěry, nájemní vztahy apod.). Vydali jsme brožuru 
Regenerace, která uceleně přináší řešení pro nejistou 
dobu krize s cílem rychlé a úspěšné obnovy podnikání.

Se zástupci z řad politiků i veřejnosti se rovněž snaží-
me podněcovat diskusi v rámci české podnikatelské 
komunity na téma kvality přijímaných právních před-
pisů a jejich dopadů na podnikatelskou sféru. Proto 
jsme tento rok již pojedenácté v řadě uspořádali an-
ketu Zákon roku. (www.zakonroku.cz)

PŘINÁŠÍME INOVATIVNÍ PŘÍSTUP
Jsme průkopníky na trhu v oblasti inovativního pří-
stupu k právním službám. Vytvořili jsme specializo-
vaný tým, jehož cílem je monitorovat, které právní 
služby lze automatizovat nebo standardizovat, které 
služby vyžadují práci právníků a které si vystačí bez 
jejich zapojení a které technologie nebo procesy lze 
v důsledku toho zavést do našich každodenních ope-
rací, abychom tak dosáhli maximální účinnosti.

Jdeme příkladem – v současné době dolaďujeme po-
slední detaily na našem interním nástroji pro automa-
tickou kontrolu dokumentů, který jsme již úspěšně 
použili v mnoha projektech. Díky tomu jsme schopni 
provádět kontrolu dokumentů ve velkých objemech 
a zároveň efektivně, čímž našim klientům přinášíme 
úsporu nákladů.

Současně jsme průkopníky alternativních metod do-
dávání produktů našim klientům. V dohledné době 
nahradíme většinu e-mailové korespondence komu-
nikací prostřednictvím online portálu, který zároveň 
klientům umožní sledovat stav jejich projektů v reál-
ném čase.

Těžíme také z odborných znalostí expertů na datovou 
analytiku, statistiku, technologie a projektové řízení, 
kteří jsou pravidelně zapojováni do našich projektů. 
Opět se jedná o charakteristický rys našich služeb ve 
srovnání s ostatními advokátními kancelářemi – v dů-
sledku toho dosahujeme maximální účinnosti.

Byli jsme hlavním partnerem mezinárodní akce In-
novative Legal Services Forum, stejně jako podpo-
rujeme letos na tuto akci navazující Legal Disruptors. 
Zaštiťujeme Deloitte Legal Disruptors Awards, soutěž 
pro inovativní právníky v České republice.

PODPORUJEME DIVERZITU A INKLUZI
Dlouhodobě se zasazujeme o prosazování diverzity, 
která vytváří prostředí pro inovativní myšlení a přístu-
py. Jsme hrdí na rozmanitost našeho týmu a na to, že 
se nám podařilo vytvořit takové prostředí, kde se lidé 
cítí respektováni a doceněni, kde se cítí být součástí 
týmu a kde jim je umožněno projevit své autentické 
já. Je naším závazkem zasazovat se o inkluzivní pra-
covní prostředí a bránit v něm diskriminaci jakéhoko-
li druhu. Zhruba polovinu našich právníků tvoří ženy 
a v celé společnosti Deloitte jsou ženy zastoupeny 
ze zhruba 54 %. Pomocí Deloitte programu „SheXO“ 
také umožňujeme ženám na exekutivních pozicích 
rozvíjet své dovednosti a podpořit jejich osobní i pro-
fesní růst. Naším cílem je udržet si ty nejlepší talenty, 
podporovat jejich rozvoj a vytvářit inkluzivní kulturu, 
která zahrnuje všechny bez rozdílu a bojuje proti pod-
vědomým předsudkům. Jedině tak vytvoříme tu nej-
silnější firemní kulturu, která povede ke vzniku nejvý-
konnějšího týmu s nejvíce proklientským přístupem.

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Italská 2581/67
120 00 Praha 2
Tel.: +420 246 042 500
e-mail: legalCZ@deloittece.com
www.deloittece.com
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DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o.

DELTA legal je advokátní kancelář se sídlem pří-
mo v centru Prahy. Poskytujeme ucelené, efek-
tivní, inovativní právní poradenství nejvyšší 
kvality, a to nejen v České republice, ale také 
na Slovensku prostřednictvím stálé slovenské 
sekce.

Našim klientům chceme přinášet vždy nové úhly po-
hledu, nezůstáváme v zajetých kolejích, neustále se 
vzděláváme a pracujeme tak, aby naše řešení byla 
komplexní, dávala klientovi a jeho podnikání oprav-
dový smysl a skutečnou přidanou hodnotu. I proto je 
náš tým složen z odborníků z různého právního záze-
mí. Spolupracujeme s předními mezinárodními ad-
vokátními kancelářemi, abychom vždy mohli zajistit 
komplexní právní služby.

Jsme členem globální sítě předních nezávislých 
advokátních kanceláří Interlaw, která zahrnuje více 
než 7 500 prověřených právníků sídlících ve více než 
150 městech po celém světě. To nám umožňuje za-
jistit právní poradenství takřka kdekoliv. Interlaw je 
každoročně zařazována mezi elitní globální právnické 
sítě v nejprestižnějším právním žebříčku Chambers 
and Partners.

PROČ PRÁVĚ MY
Rozumíme Vaší situaci
Naším cílem je porozumět našim klientům, sezná-
mit se s jejich situací a s důsledky jejich rozhodnutí. 
Čím déle Vás známe, tím lépe Vám rozumíme a mů-

žeme předvídat potenciální problémy. Jelikož my se 
staráme více, Vy můžete méně. Toto je jeden z důvo-
dů, proč s námi většina našich klientů spolupracuje 
dlouhodobě.

Efektivní řešení případů

Náš tým je složen z profesionálů, kteří si jsou dobře 
vědomi toho, že úspěšná spolupráce závisí na po-
rozumění klientově situaci, poskytování aktuálních 
a flexibilních právních rad a na vytváření stabilních 
vztahů. Pro každý případ vytvoříme individualizovaný 
tým z expertů vhodných právě pro Vás. Garantujeme, 
že každá hodina strávená řešením Vašeho případu 
bude efektivní a orientována na dosažení domluve-
ného cíle.

Při naší práci využíváme moderní technologie, jako 
je např. automatizovaný systém vytváření dokumen-
tů (Legito.com), který pomáhá zajistit, aby všechny 
právní dokumenty byly aktuální, vynaložený čas byl 
efektivní, a předchází rizikům lidských chyb, čímž šet-
říme čas i náklady klienta.

Vždy něco navíc

Uvědomujeme si důležitost sociální a profesní od-
povědnosti k potřebám naší společnosti, kultury 
a životního prostředí. Právníci v naší kanceláři po-
skytují bezplatnou právní pomoc neziskovým cha-
ritativním organizacím, včetně Českého národního 
trustu o.p.s. a vybraným osobám v tíživé životní 
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situaci. Jsme pyšní na to, že můžeme podporovat 
divadelní společnost Dolní Chabry, Sdružení pro 
táborovou činnost či Nadační fond pro výzkum psy-
chedelik. Snažíme se přispět k rozvoji trhu a ochra-
ně zájmů našich klientů i v rámci účasti v různých 
asociacích, jako např. Turnaround Management 
Association nebo Americká obchodní komora 
v České republice.

VÝZNAMNÍ KLIENTI
Mezi významné klienty, které dlouhodobě zastupuje-
me, patří:

 	INVESTIKA
 	KKCG
 	Komerční banka
 	Trigea nemovitostní fond
 	nVent
 	John Crane
 	Broadridge
 	NTT / Dimension Data
 	Draka / Prysmian
 	Hoya
 	Rockwell Automation
 	CTP Invest
 	Autosalon Klokočka
 	PROFI CREDIT Czech

Naši klienti o nás řekli:

„Těší nás spolupráce s DELTA legal pro jejich odborné 
znalosti, proaktivní přístup a vždy včasné, komerčně 
cílené poradenství.“

Martin Jeřicha
jednatel, Broadridge Czech Republic

„Právníci v DELTA legal právu opravdu rozumí. Jejich 
rady jsou šité na míru našim potřebám. Poskytují kva-
litní služby za atraktivní cenu.“

Tomáš Porubka
General Counsel, KKCG

„Se společností DELTA legal spolupracujeme od roku 
2019, a to především v otázkách týkajících se korporát-
ního nebo pracovního práva. Vždy se můžeme spoleh-
nout na vstřícný přístup a spolehlivé rady a odpovědi 
zkušených advokátů.“

Petr Florián
CEO, PROFI CREDIT Czech

„Se službami DELTA legal jsme spokojeni. Reagují 
obratem, jejich rady plně respektují smysl obchodní 
transakce.“

Stanislav Štafa
generální ředitel, John Crane

„Jsme velmi spokojeni s profesionálními službami DEL-
TA legal v oblasti korporátního práva. Oceňujeme rych-
lost a aktivní přístup.“

Richard Paulů
Managing director, Sladovny soufflet ČR

„Spolupráce je velmi efektivní, jsme si jisti, že vždy naj- 
dou řešení, které nejlépe odpovídá našim potřebám.“

Nikol Podstatová
manažerka, Autosalon Klokočka

OBLASTI PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ
Poskytujeme obchodněprávní poradenství desítkám 
globálních společností (včetně společností z FORTU-
NE 500), tuzemských společností (včetně z Czech Top 
100) i individuálním investorům.

Řešíme jak specifické a složité záležitosti, jako jsou 
velké projekty a transakce pro globální korporace, 
přeshraniční akvizice, reorganizace a restrukturaliza-
ce, generační změny akcionářů, spory akcionářů, od-
povědnost top managementu, likvidace společností, 
nemovitostní vztahy (užívání, dispozice i spory s nimi 
související), tak každodenní poradenství, např. pra-
covněprávní agendu, převody domů a bytů, revize 
smluv nebo tzv. Corporate Secretarial Services.

Korporátní a obchodní právo

Jiří Absolon, partner

fúze, akvizice, právní prověrky a Data Rooms, Cor-
porate Secretarial Services, obchodní smlouvy, vše- 
obecné obchodní podmínky, zakládání a správa spo-
lečností, korporátní kodexy trestní odpovědnosti

 	NTT / Dimension Data – poradenství ohledně 
zřízení globálního servisního centra v České 
republice

 	Your New Self – poskytování poradenství při 
akvizici české společnosti Estheticon

 	INVESTIKA – poskytování právního poradenství 
při pořízení administrativní budovy (nejvyšší 
budovy v Plzni) a okolních pozemků v centru Plzně
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 	Autosalon Klokočka – poradenství při vytváření 
holdingové struktury skupiny, včetně zakládání 
nové společnosti, při převodech podílů, odštěpení 
a úpravy vzájemných vztahů

 	KKCG / Medicem – poradenství při přeměně s vý-
znamnými přeshraničními aspekty přeměny

 	PROFI CREDIT Czech, a.s. – poradenství ohledně 
povinností členů statutárního orgánu či problema-
tika rozdělování zisku

Nemovitosti

Pavel Fára, partner

fúze a akvizice (nabytí i prodeje nemovitostí a jejich 
portfolií, podílů ve společnostech a nemovitostních 
fondech), pojištění právního titulu, akviziční a projekto-
vé financování, nájmy, pachty, věcná břemena (včetně 
prodeje a zpětného nájmu), správa nemovitostí, struk-
turování nemovitostních projektů, včetně fondových 
struktur, developerské projekty, otázky veřejnoprávní 
regulace (územní a stavební řízení, PPP projekty), envi-
ronmentálně šetrné nemovitosti (zelené budovy)

 	Trigea nemovitostní fond, SICAV – poradenství 
při akvizici realitní společnosti, která vlastní kance-
lářskou budovu v exkluzivní části Prahy s několika 
mezinárodními nájemci

 	INVESTIKA – při akvizici portfolia strategicky 
umístěných logistických komplexů v České repub-
lice provozovaného společností CS Cargo (před-
ním středoevropským poskytovatelem služeb 
silniční, letecké, námořní a železniční dopravy)

 	CTP Invest – poradenství při „sale and lease-
-back“ akvizici průmyslového areálu společnosti 
Petainer na západě Čech (předního evropského 
výrobce nápojových obalů pro spotřebitele)

 	John Crane – poradenství při nájmech výrobních, 
skladových a kancelářských nemovitostí

 	Autosalon Klokočka – poradenství při koupi 
parku se smíšeným využitím (servis, maloobchod 
a logistika) v Praze

Řešení sporů a insolvence

Michal Zahradník, partner

předběžné posouzení sporů a smíry, soudní, roz-
hodčí i mediační řízení, IP/IT (známkoprávní spory), 
daňové spory, soudní řízení správní, exekuce, předin-

solvenční restrukturalizace a poradenství, odpověd-
nost managementu, dohody mezi věřiteli a dlužníky 
(standstilly), poradenství dlužníkům v reorganizacích, 
zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních i ve věři-
telských orgánech

 	Poskytování poradenství a zastupování Komerční 
banky v různých sporech souvisejících s finanční-
mi službami, včetně reorganizací nebo vymáhání 
úvěrů a dalších pohledávek

 	LICHNA Trade – komplexní poradenství české 
strojírenské firmě společně s PWC při úspěšné 
restrukturalizaci v rámci insolvenčního řízení

 	Zastoupení zahraniční společnosti z žebříčku 
Fortune 500 ve sporu týkajícím se protiprávního 
zneužití jejího jména českým subjektem

 	Zastupování soukromého zahraničního investora 
v deseti souvisejících sporech souvisejících s vymá-
háním jeho pohledávek, včetně sporů směnečných 
a uplatnění dalšího zajištění

 	Zastupování globálních i tuzemských společností 
jako jsou např. Hoya, Next, Autosalon Klokočka, 
Prysmian ve všech druzích obchodních sporů včet-
ně sporů přeshraničních či HR sporů, od vymáhání 
pohledávek po specializované případy jako je zastu-
pování v trestních řízeních jako poškozeného, ak- 
cionářských sporů, nebo sporů o duševní vlastnictví

Bankovnictví, finance a finanční regulace

Libor Vacek, partner

zakládání fondů, regulatorika finančních a kapitálo-
vých trhů, work-out a vymáhání dluhů, úvěrová a za-
jišťovací dokumentace, retailové produkty, všeobecné 
obchodní podmínky, pojišťovnictví, zastupování v ří-
zeních před ČNB

 	Poradenství Komerční bance v souvislosti s pro-
blematickými úvěry

 	Poskytování poradenství jedné z největších čes-
kých bank ve věci refinancování a zřízení zajištění 
za účelem financování rozvoje a výstavby nového 
průmyslového objektu v Praze

 	INVESTIKA – poskytování poradenství dlužníkovi 
při sjednávání půjčky a zajištění dokumentace 
ve věci financování bankami za účelem akvizice 
několika realitních společností

 	Poradenství pro jednu z největších českých bank 
při čerpání nové tranše dle úvěrové smlouvy a při 
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komplexní restrukturalizaci stávajícího zajištění, 
včetně křížového zajištění ostatními projekty téže 
skupiny společností

 	Poskytování poradenství českým dceřiným spo-
lečnostem německého koncernu při financování 
poskytovaného syndikátem věřitelů dle LMA

Pracovní právo

Michal Zahradník, partner

pracovní smlouvy, pracovněprávní spory, interní před-
pisy a směrnice, ukončování pracovních vztahů, dis-
kriminace a problematika rovných práv zaměstnanců, 
kolektivní vyjednávání, zaměstnávání cizinců, pomoc 
při kontrolách a komunikaci se státními orgány (úřady 
práce, inspektoráty práce atd.), problematika souvisejí-
cí s pandemií koronaviru (interní předpisy, Home Office, 
poradenství při administraci příslušných žádostí apod.)

 	NTT / DimensionData – HR poradenství globál-
nímu poskytovateli digitálních služeb při zřízení 
a provozu Global Delivery Center v Praze včetně 
otázek se zahraničním prvkem, relokace zaměst-
nanců z ciziny a GDPR, problematika Home Office

 	Broadridge Czech Republic – poskytování pora-
denství v oblasti pracovních vztahů s mezinárodním 
aspektem a ve věcech relokace zaměstnanců z ciziny

 	CentralWork – poskytování právního poradenství 
v oblasti regulace agenturního zaměstnávání

 	Rockwell Automation – poradenství při uzavírání 
pracovních smluv se zaměstnanci vrcholového 
managementu, GDPR, revizi dokumentace v České 
republice i na Slovensku, nebo ohledně Home Office

 	Draka Kabely – poradenství při nastavení inter-
ních předpisů, revize pracovněprávní dokumentace

 	HOYA – poradenství při náboru nových zaměst-
nanců, ukončování pracovněprávních vztahů, 
nastavení interních předpisů nebo testování ve 
věci koronaviru

Compliance a nefinanční regulatorika

Michal Zahradník, partner

GDPR, hospodářská soutěž, praní špinavých peněz 
a evidence skutečných vlastníků, vývozní omezení, 
zdravotnické právo, farmaceutické právo, průmyslo-
vé využití konopí, veřejné zakázky a koncesní právo, 
správní řízení, ochrana spotřebitele

 	Rockwell Automation, Hoya, NTT / Dimension 
Data a další – poradenství v oblasti zpracování 
osobních údajů včetně předávání údajů do ciziny, 
direct marketingu, zpracování údajů zaměstnanců 
nebo archivaci

 	Hoya – poradenství v oblasti regulace zdravotnic-
kých prostředků

 	John Crane – poradenství související s exportem 
regulovaných produktů, GDPR nebo hospodářskou 
soutěží

 	významná reklamní agentura – poradenství týkající 
se regulace reklamy včetně spotřebitelských sou-
těží nebo GDPR poradenství ohledně zákaznických 
klubů

Duševní vlastnictví, ochrana osobnosti a dobré 
pověsti

Veronika Chrobok, senior advokát

ochrana práv duševního vlastnictví, licenční smlou-
vy a smlouvy o dílo, smlouvy na vytvoření softwaru 
a SLA, ochrana označení a know-how, registrace prů-
myslových práv, spory a vymáhání práv z duševního 
vlastnictví, ochrana osobnosti a dobré pověsti

 	Shopping Mall Plzeň – smlouva o dílo a licenční 
smlouva na vytvoření a užívání loga nákupního 
centra

 	Store Invent – smlouva o dílo a licenční smlouva 
na vytvoření software

 	DiVoch – poradenství při ochraně proti neoprávně-
nému zásahu do nezapsaného označení a zastupo-
vání v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví 
při prohlášení ochranné známky za neplatnou

 	významní nemovitostní investoři – řešení práv du-
ševního vlastnictví, zejména práv architekta a práv 
k projektové dokumentaci budovy, při právních 
auditech

 	Nadační fond pro výzkum psychedelik – pora-
denství při vývoji mobilní aplikace

Mgr. Pavel Fára

t: +420 724 968 717
m: pavel.fara@deltalegal.cz

Pavel Fára je zakládajícím part-
nerem kanceláře. Ve své praxi se 
specializuje na oblast práva ne-
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movitostí, M&A, korporátního práva a veřejnoprávní 
regulace. Právní poradenství poskytuje také v oblasti 
environmentálně šetrných nemovitostí a soustřeďuje 
se i na další otázky týkající se životního prostředí.

Pavel se aktivně zapojuje do činnosti několika profes-
ních sdružení v oblasti nemovitostí. Je členem realit-
ní skupiny Americké obchodní komory a také členem 
legislativní skupiny České asociace pro rozvoj realit-
ního trhu.

Opakovaně je doporučován prestižním právním žeb-
říčkem Chambers and Partners a The Legal 500.

Mgr. Libor Vacek

t: +420 604 168 777
m: libor.vacek@deltalegal.cz

Libor je zakládajícím partnerem 
kanceláře, který se ve své praxi 
věnuje zejména bankovnímu 
právu, kapitálovému trhu, veřej-

ným zakázkám, PPP projektům a oblasti financování. 
Má rozsáhlé zkušenosti z celé řady mezinárodních 
i domácích transakcí, při nichž zastupoval významné 
korporace, banky a investiční fondy.

Účastnil se činnosti pracovní skupiny pro legislativu 
Asociace PPP a byl také členem legislativní komise 
Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Libor Vacek je spoluautor komentáře ke koncesnímu 
zákonu a komentáře k Zákonu o investičních společ-
nostech a investičních fondech.

Mgr. Michal Zahradník

t: +420 724 083 577
m: michal.zahradnik@deltalegal.cz

Michal Zahradník je zakládajícím 
partnerem kanceláře, věnuje 
se zejména obchodnímu prá-
vu, sporům a restrukturalizacím 

nebo regulatorice.

Michal má bohaté zkušenosti s přípravou a posuzová-
ním smluv a zastupoval mnoho klientů v procesu due 
diligence a při vyjednávání transakční dokumentace.

Má velké zkušenosti se soutěžním právem, jak s po-
volováním spojení soutěžitelů, tak s kartelovými 
věcmi. Michal také často radí v různých otázkách 
nefinanční regulace podnikání, včetně poradenství 
souvisejícího s forenzními audity nebo hospodář-
skou kriminalitou.

Michal je členem Turnaround Management 
Association.

Mgr. Jiří Absolon

t: +420 723 303 351
m: jiri.absolon@deltalegal.cz

Jiří je zakládajícím partnerem 
kanceláře, který se ve své praxi 
věnuje zejména obchodnímu 
právu, právu společností, fúzím, 

akvizicím a soutěžnímu právu.

Jiří poskytoval právní poradenství při významných 
korporátních projektech a transakcích pro nadnárod-
ní korporace i domácí společnosti, včetně přeshranič-
ních akvizicí, restrukturalizací společností a koncer-
nů. Má praktické zkušenosti s každodenní korporátní 
agendou, Corporate Governance a Corporate Secre-
tarial Services.

V oblasti soutěžního práva poskytoval právní pora-
denství zejména při uzavírání distribučních smluv, 
v otázkách horizontálních dohod, v řízení o povolení 
spojení soutěžitelů i při soukromoprávním vymáhání 
soutěžního práva.

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o.
Na Příkopě 988/31
110 00  Praha 1
Tel.: +420 222 945 954
e-mail: office@deltalegal.cz
www.deltalegal.cz
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Dentons Europe CS LLP, 
organizační složka

Dentons je největší právní firma světa, která pro-
střednictvím talentovaných týmů působících ve 
více než 80 zemích reaguje na výzvy a příležitosti 
globálně propojeného světa. Právní a obchodní 
řešení, která Dentons nabízí, těží z pevných va-
zeb na lokální komunity a výsledků široce oceňo-
vaných projektů zkvalitnění klientských služeb, 
včetně platformy Nextlaw zaměřené na inovace 
a strategické poradenství. Polycentrický přístup, 
orientace na hodnoty a smysluplné cíle, aktivní 
uplatňování principů diverzity a inkluze a prvo-
třídní kvalita týmu Dentons nám umožňují měnit 
status quo v oboru s cílem prosazovat zájmy kli-
entů a společnosti v době Nové dynamiky.

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ
V pražské kanceláři Dentons působí tým 55+ právní-
ků. V České republice poskytujeme právní poraden-
ství od roku 1991. Služby pražské kanceláře Dentons 
pokrývají jak transakční činnost, tak i právní záležitos-
ti spojené s běžným provozem podniku. Zahraničním 
i domácím klientům poskytujeme široké spektrum 
služeb, včetně obchodního korporátního práva (fúze 
a akvizice, zakládání joint venture, restrukturalizace, 
corporate governance), private equity/venture capi-
tal, bankovnictví, financování a kapitálového trhu, 
realitních transakcí, pracovního a trestního práva, 
práva hospodářské soutěže, regulatorních otázek, 
compliance a související sporné agendy. Odborné 
skupiny i četní právníci pražského týmu Dentons jsou 
každoročně zařazováni mezi přední experty v řadě 

oblastí práva nezávislými mezinárodními odbornými 
hodnotícími publikacemi Chambers Global a Europe, 
Legal 500 a IFLR 1000.

VYBRANÁ OCENĚNÍ
 	Právnická firma roku pro mezinárodní kance-

lář, EPRAVO.CZ, 2016, 2019 a 2020
 	Právnická firma roku v kategorii Bankovnictví 

a finance, EPRAVO.CZ, 2019 a 2020
 	9 x Právnická firma roku v kategorii Develo-

perské a nemovitostní projekty, EPRAVO.CZ
 	Třetí nejoblíbenější zaměstnavatel v seg-

mentu advokátních kanceláří v ČR, Průzkum 
pracovního trhu TOP Zaměstnavatelé 2021

 	Právní firma v České republice, IFLR Women in 
Business Law Awards, 2016, 2017 a 2019

 	Druhá nejznámější a třetí nejoblíbenější 
právní firma světa, Acritas Global Elite Law Firm 
Brand Index, 2021

 	Právní firma roku v regionu střední a východ-
ní Evropy, Chambers Europe Awards, 2018

VYBRANÉ TRANSAKCE
Bankovnictví a financování
 	Poradenství ENERGO-PRO při zajištění úvěru 

v hodnotě 175 milionů eur za účelem develop-
mentu, výstavby a provozu vodní elektrárny 
Alpaslan II v Turecku.

 	Poradenství CPI Property Group při zajištění revol-
vingového úvěru ve výši 700 milionů eur platného 
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do roku 2026, na němž se podílí skupina deseti 
mezinárodních bank.

 	Poradenství České spořitelně a Československé 
obchodní bance při komplexním refinancování 
skupiny Aricoma a financování akvizice technolo-
gické společnosti Seavus.

 	Poradenství Komerční bance a Raiffeisenbank 
ohledně rozsáhlých dodatků k dokumentaci 
refinancování skupiny Varroc, včetně přistoupení 
dalších věřitelů (Česká spořitelna a Českosloven-
ská obchodní banka).

 	Poradenství Unicredit Bank Czech Republic and 
Slovakia jako financující bance při poskytnutí 
čtyřletého amortizovaného úvěru v hodnotě 
14 milionů eur společnosti APS Holding za účelem 
refinancování veřejné emise dluhopisů.

Kapitálové trhy

 	Poradenství bankám Barclays, BNP Paribas, Deu-
tsche Bank, Citi a HSBC jako manažerům emise 
při vydání dluhopisů energetické skupiny ČEZ 
o celkovém objemu 750 milionů eur s kuponem 
0,875 % splatných v prosinci 2026 a poradenství 
bankám při aktualizaci EMTN programu.

 	Poradenství CPI Property Group při vůbec první 
emisi zelených dluhopisů o objemu 750 milionů 
eur s kuponem ve výši 1,625 % splatných v dubnu 
2027.

 	Poradenství CPI Property Group při vydání zele-
ných nezajištěných dluhopisů splatných v roce 
2026 s pevným kuponem ve výši 2,75 % v hodnotě 
750 milionů eur a při nabídce na odkoupení dříve 
vydaných dluhopisů splatných v letech 2022, 2023 
a 2024.

 	Poradenství Crestyl při vydání pětiletých bezkupó-
nových dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 
2,2 miliardy korun s možností navýšení na 3,3 mili-
ardy korun. Účelem emise je financování projektu 
Savarin v centru Prahy.

Reorganizace, restrukturalizace a insolvence

 	Poradenství společnosti Smartwings, největší čes-
ké letecké společnosti, v souvislosti s mimosoudní 
restrukturalizací a financováním ve výši 2 miliard 
korun v rámci programu COVID Plus zajištěného 
EGAPem.

 	Poradenství Komerční bance v souvislosti 
s restrukturalizací a insolvenčními řízeními něko-

lika společností z holdingu Vítkovice Machinery 
Group.

 	Poradenství českému e-shopu s módou ZOOT 
při přípravě a úspěšné implementaci předbalené 
restrukturalizace včetně restrukturalizace dvou 
emisí dluhopisů a vydání nových dluhopisů v rám-
ci soudem řízené restrukturalizace.

 	Poradenství České spořitelně v souvislosti s insol-
vencí sítě obchodů s módou Premium Fashion 
Brands, zastupování v souvisejících sporech 
a trestním řízení.

Developerské a nemovitostní projekty

 	Poradenství společnostem Round Hill Capital 
a Blackstone Tactical Opportunities při prodeji re-
zidenčního portfolia švédské společnosti Heimsta-
den Bostad AB o hodnotě 1,3 miliardy eur.

 	Poradenství přední světové developerské a sta-
vební společnosti Skanska Property při prodeji 
pražské kancelářské budovy Parkview společnosti 
Deka Immobilien, jednomu z největších evrop-
ských realitních investorů a správců aktiv.

 	Poradenství investiční skupině WOOD & Company 
při akvizici The Greenline na Praze 4 od developer-
ské společnosti Karimpol a při akvizici nákupního 
centra Krakov od skupiny Syner a soukromých 
investorů.

 	Poradenství investičnímu fondu LOGISTIS (AEW) 
při prodeji logistického centra Amazon v Dobrovízi 
jihokorejské společnosti Samsung Securities.

 	Poradenství Heimstaden Bostad, třetímu největ-
šímu poskytovateli nájemního bydlení v Evropě, 
při akvizici portfolia nájemních bytů v plzeňském 
komplexu Unicity od české developerské firmy 
Daramis.

Energetika a energetické projekty

 	Poradenství Sev.en Energy při akvizici elektrárny 
Počerady od skupiny ČEZ, včetně regulatorních 
otázek a otázek hospodářské soutěže. S instalo-
vaným výkonem 1 000 MW jsou Počerady největší 
uhelnou elektrárnou v České republice.

 	Poradenství MND/KKCG při nabídce na akvizici 
společnosti Innogy Česká republika v nabídkovém 
řízení.

 	Poradenství Sev.en Energy při akvizici 50% podílu 
ve společnosti InterGen, provozující energetické 
zdroje v Austrálii a Velké Británii od Canadian 
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Ontario Teachers’ Pension Plan. Poradenství při 
potenciálních akvizicích dalších energetických 
zdrojů v Německu, Nizozemí, Francii, Řecku, Turec-
ku, UK a USA.

 	Poradenství Sev.en Energy při strategických akvi-
zicích v oblasti těžby metalurgického uhlí, včetně 
akvizice americké těžební společnosti Blackhawk 
Mining a akvizici 17,1% podílu v Corsa Coal Corpo-
ration, americké těžební společnosti listované na 
burze v Torontu.

 	Úspěšné zastupování společnosti Veolia Ener-
gie ČR před Nejvyšším správním soudem České 
republiky ve sporu ohledně úroků z darovací daně 
uvalené v rozporu s právem EU na emisní povolen-
ky přidělené elektrárnám.

Fúze a akvizice

 	Poradenství skupině GeoPost/DPD při akvizici spo-
lečností pro přepravu balíků v ČR a na Slovensku 
od skupiny Geis.

 	Poradenství pro BPD / Draslovka v souvislosti 
s globální expanzí klienta, včetně poradenství při 
sérii akvizic a kapitálových investic v Indii, USA, 
Izraeli, Jihoafrické republice v oblasti chemického 
a farmaceutického průmyslu a zemědělských 
a potravinářských technologií.

 	Poradenství Warner Music při akvizici slovenské 
společnosti Forza Music a její dceřiné společnosti - 
hudebního vydavatelství OPUS.

 	Poradenství americké technologické společnosti 
REEF Technology při akvizici slovenského start-u-
pu, který vyvinul úspěšnou aplikaci OrderLord (dří-
ve LiveDispatcher) pro management objednávání 
a rozvozu jídel z restaurací používanou zejména na 
americkém trhu.

Pracovní právo

 	Pracovněprávní poradenství pro společnosti Valeo, 
Adient, Mars Group, PPF Banka, ING Bank, Herba-
cos Recordati, Zentiva, Chr. Hansen, Nike, Tiffany 
& Co., Keyence International, SITA, Trelleborg, 
Unilin / Mohawk Industries, Mitsui & Co a další.

Pro Bono

 	Dentons je partnerem Nadačního fondu Eduzmě-
na a od jeho vzniku v roce 2018 fondu kontinuálně 
poskytuje komplexní pro bono právní poradenství. 

Eduzměna funguje jako platforma zástupců sou-
kromého, neziskového a státního sektoru, která 
chce společnými silami, svým jménem, know-how 
a financemi podpořit systémové změny ve vzdělá-
vání dětí v České republice vedoucí ke komplexní 
společenské proměně. Fond se soustředí na dlou-
hodobé a udržitelné přístupy, které budou mít 
prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí.

 	Dentons spolupracuje s iniciativou Dobrý start 
– Z rodiny doletí dál, z. s., která dlouhodobě usilu-
je o omezení umisťování především velmi malých 
dětí do ústavní péče a naopak intenzivně podpo-
ruje rozvoj pěstounské péče a pěstounské péče na 
přechodnou dobu. Poskytujeme právní pora-
denství při přípravě návrhu zákona, který umožní 
postupně plně vyloučit možnost umisťovat malé 
děti do kojeneckých ústavů a dalších zařízení.

 	Dentons celosvětově i v České republice posky-
tuje právní podporu v humanitárních projektech 
mezinárodní organizace CARE, která patří mezi 
celosvětově nejvýznamnější organizace zaměřené 
na odstraňování chudoby.

CSR

 	Dentons je signatářem a aktivně se hlásí k princi-
pům Charty diverzity, které nás zavazují vytvářet 
prostředí, které je otevřené každému nezávisle na 
pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém 
původu, náboženství, světovém názoru, zdravot-
ním stavu, věku či sexuální orientaci.

 	Dentons Europe je signatářem UN Global Com-
pact, mezinárodní iniciativy, která vznikla pod 
záštitou OSN a zavazuje rozvíjet a podporovat zá-
kladní principy v oblasti lidských práv, pracovních 
podmínek, životního prostředí a protikorupčního 
jednání.

 	Dentons je rovněž signatářem iniciativy UN 
Women’s Empowerment Principles, jež usiluje 
o zlepšení postavení žen na pracovišti, pracovním 
trhu i ve společnosti.

Dentons Europe CS LLP, organizační složka
V Celnici 1034/6
110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 082 111
e-mail: prague@dentons.com
www.dentons.com
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DLA Piper Prague LLP,  
organizační složka

DLA Piper je globální advokátní kancelář působící 
ve více než 40 zemích světa, se silným zastoupením 
v rámci regionu CEE, zaměřující se na komplet-
ní právní poradenství. Přes 4200 právníků je tak 
připraveno poskytnout právní pomoc kdekoliv na 
světě. Naší konkurenční výhodou je specializace 
na konkrétní odvětví klientů, kdy naši vysoce kva-
lifikovaní specialisté nabízí širokou škálu právních 
služeb v 10 vybraných hospodářských sektorech.

Pražská kancelář DLA Piper působí na českém trhu 
téměř 30 let. Tým pražské kanceláře má více než 
25 právníků a dalších odborníků, kteří disponují roz-
sáhlými odbornými zkušenostmi. Našim klientům 
nabízíme detailní znalost českého právního a podni-
katelského prostředí i možnost okamžité právní rady 
v jiné jurisdikci. Klienti si při spolupráci s námi cení 
zejména prvotřídního nasazení při řešení obchod-
ních záležitostí ve všech oblastech jejich podnikatel-
ské činnosti. Díky široké síti naší advokátní kanceláře 
po celém světě pro nás neexistují teritoriální, časové, 
odborné ani jazykové bariéry. 

Právní poradenství poskytujeme jak mezinárodním 
společnostem, tak i malým a středně velkým firmám 
a podnikatelům, a to vždy v souladu s celosvětovou 
firemní kulturou a s důrazem na kvalitu poskytnutých 
služeb.

OBLASTI SPECIALIZACE
 	Právo obchodních společností, fúze a akvizice

 	Private equity
 	Nemovitosti
 	Finance a bankovnictví
 	Projektové financování
 	Vedení sporů, arbitráže
 	Energetika
 	Pracovní právo
 	Regulatorika a veřejnoprávní problematika
 	Duševní vlastnictví, IT, technologie a média
 	Infrastruktura, stavebnictví, doprava
 	Restrukturalizace a insolvence

VYBRANÍ KLIENTI, KTERÝM JSME POSKYTOVALI 
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V ROCE 2020–2021
UniCredit Bank, ŠkoFIN, WeWork, Kiwi.com, Inven 
Capital, Arendon, IKEA, Seznam.cz., ZIP CO Limited, 
Berry Global, About You, Michelin

DLA Piper Prague LLP, organizační složka
Panská 2
110 00  Praha 1
Tel.: +420 222 817 111
e-mail: prague@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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Doležal & Partners s.r.o.,  
advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář s pobočkami na území 
České republiky, Slovenska a Polska. Poskytu-
jeme právní poradenství korporátní klientele 
v celé střední Evropě. Díky vlastní síti poboček 
můžeme nabídnout pokrytí tří právních řádů 
v jednotné kvalitě, přístupu i komunikaci.

Vedle projektů a mezinárodních transakcí zajišťujeme 
day-to-day poradenství zejména při kontrole a vytváře-
ní smluv, korporátních změnách, řešení pracovněpráv-
ních otázek, implementaci koncernových směrnic či 
compliance a dalších požadavcích našich klientů.

Ať už se jedná o vstup na cizí trh, přeshraniční fúzi 
či přípravu smluvní dokumentace, vždy nabídneme 
právně i nákladově optimální řešení. U každé trans-
akce zohledňujeme nejen právní, ale i obchodní 
a daňové konsekvence. Naše stanoviska jsou jedno-
značná a poskytují požadované informace ve srozu-
mitelné formě.

KDO JSOU NAŠI KLIENTI
Typickým klientem je dceřiná společnost zahraniční 
korporace, která hledá právní zastoupení v obchod-
ních transakcích, day-to-day právní servis, ale i imple-
mentaci koncernových směrnic a jejich úpravu podle 
jednotlivých středoevropských právních řádů.

Současně výrazně roste počet tuzemských společ-
ností, které zastupujeme při transakcích na domácích 
i zahraničních trzích.

JAK PRACUJEME
O naše klienty se starý tým odborníků pod vedením 
managing partnera JUDr. Ondřeje Doležala, part-
nerů JUDr. Ing. Evy Mayerové a Mgr. Roberta Strö-
bingera a associated partnerů Mgr. Martina Wintera 
a JUDr. Ing. Michala Kuny.

MEZINÁRODNÍ KLIENTELA, POBOČKY VE 
TŘECH ZEMÍCH A TÝM, V NĚMŽ NENÍ PROSTOR 
PRO SOUTĚŽ EGA. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
DOLEŽAL & PARTNERS VYNIKÁ SVÝM OSOBNÍM 
PŘÍSTUPEM. A ZDALEKA NEJEN TÍM.

Jak se pozná dobrý advokát?

Z našeho pohledu je důležité to neměřitelné – pocit. 
Už při první schůzce klient pozná, zda mu lidsky sedí-
te. Pak se pustíte do řešení problému a to ukáže, zda 
je vaše jednání profesionální. Na tom můžete stavět. 
Důvěra, týmová spolupráce a praktická řešení jsou to, 
na čem si zakládáme.

Co si můžeme pod praktickým řešením 
představit?

Snažíme se, aby náš návrh pasoval do byznys mo-
delu klienta. Někteří dokonce říkají, že pro ně dě-
láme obchodní poradenství, nejen to právní. Když 
dostaneme zadání na zdánlivě jednoduchou a ša-
blonovitou smlouvu, u toho nekončíme. Vždy navr-
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hujeme, co je praktické pro klienty, ne pro nás nebo 
systém.

Kdo je vaším typickým klientem?

Jednoznačně převažují dlouhodobí klienti. Známe 
jejich vlastníky, management, zaměstnance a oni 
zase nás. Často se spolupráce přelévá do osobní 
roviny a toho si vážíme. Považujeme za klíčové, 
aby klient neměl jedinou pochybnost. Stoprocent-
ní důvěra a diskrétnost je jednou z našich hlavních 
hodnot.

Jaké jsou ty další?

Rozhodně týmová spolupráce. V advokacii se pohy-
bují velká ega, a to u nás v kanceláři vidět nechceme. 
Aktivně pracujeme na přátelské atmosféře, ve které se 
budou všichni cítit dobře. Ať už student, koncipient 
nebo advokát. Chceme jeden silný tým. Sami jsme 
si tou strukturou prošli a nechceme, aby jiní zažívali 
zbytečnou tenzi.

Stává se, že si nad případy lámete hlavu?

Úplně běžně a za nás je to v pořádku. To, že společ-
ně diskutujeme a řešíme problém ze všech možných 
úhlů, bereme jako obrovské plus.

Jsou situace, které řešíte opravdu rádi?

Nehledíme jen na čísla, ale jde nám o pocit z dobře 
odvedené práce. Proto máme mnohdy největší ra-
dost, když pomůžeme někomu se zdánlivě malým 
problémem. A pak samozřejmě to, když vidíme, že 
i díky nám někde vznikají pracovní místa a lidé můžou 
platit svoje účty.

Je naopak něco, na co se vyloženě nezaměřujete?

Nezabýváme se trestním a rodinným právem, ale 
není to tak, že bychom se těchto oblastí nikdy nedo-
tkli. Máme specifické klienty z korporátního prostředí, 
pro které řešíme vše od založení pobočky až po pro-
blematické situace. Často jsou to i psychologické hry. 
Musíte se orientovat v dané oblasti a zároveň umět 
pracovat s lidmi. Je to náročné, ale pokud to pro 
klienta dovedete zajistit, bude se na vás s důvěrou 
obracet.

Jak se podařilo brněnskou pobočku rozšířit do 
dvou dalších států Evropy?

Je nezbytné, abychom byli schopní postarat se o ty 
trhy, na kterých působí naši klienti. V kanceláři máme 
nějaké standardy. Když jsme viděli, že to za hranicemi 
není podle našich představ, rozhodli jsme se založit 
vlastní pobočku a pokračovat na té úrovni, na jakou 
jsme byli my i klienti zvyklí.

Plánujete kromě českého, slovenského 
a polského trhu i další země?

Přemýšleli jsme o Rakousku, Maďarsku, možná 
i Chorvatsku a Slovinsku. Ale je to vcelku složitý pro-
ces, takže zatím zůstáváme tam, kde jsme.

Pro účely zahraničních trhů je určitě nezbytné 
ovládat i cizí jazyky.

Rozhodně, to nás definuje od začátku. Každý u nás 
mluví alespoň dvěma cizími jazyky. Na klienty mno-
hem lépe působí, když se s nimi dovedeme kvalifiko-
vaně bavit v jejich rodné řeči.

Zpátky do tuzemska. Změnili byste něco na 
českém právním systému?

Někdy jdeme zbytečně hlavou proti zdi. Jednoduše 
nevezmeme normu, která už jinde dobře funguje, 
ale musíme si ji nutně různě ohnout. Mezinárodním 
klientům se pak těžko vysvětluje, že jen u nás něja-
ký předpis funguje zcela odlišně nebo že opravdu 
není potřeba, abyste na stavební povolení čekali tak 
dlouho.

S advokáty si lidé spojují určitý typ dress codu. 
Neštvou vás někdy obleky a kravaty?

Pro nás je to součást toho, co definuje naši práci. 
Dnes už do kanceláře nechodíme v kravatě, pokud 
nemáme jednání, ale v rámci advokacie se nemůže 
stát, že se cítíte nedostatečně připravení. Když jde 
klientovi o hodně, chce mít vedle sebe člověka, který 
vypadá jako špičkový advokát.
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NA OTÁZKY ODPOVÍDALI 
JUDr. Ing. Eva Mayerová

JUDr. Ondřej Doležal

Mgr. Robert Ströbinger 

Mgr. Martin Winter

JUDr. Ing. Michal Kuna

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Růžová 1416/17
110 00  Praha 1

Koliště 1912/13
602 00  Brno

Tel.:  +420 543 217 520, +420 222 544 201
e-mail: office@dolezalpartners.com
www.dolezalpartners.com
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DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kan-
celář poskytuje komplexní právní služby se za-
měřením na oblast obchodního práva, zejména 
finančního práva, bankovnictví, M&A, insolvence 
a finanční restrukturalizace, závazkového práva 
a práva obchodních společností. Partneři kance-
láře, Barbora Simon Dunovská, David Urbanec 
a Jan Vavřina, jsou zkušení právníci s více než 
20letou praxí v advokacii.

Unikátní pozici na trhu máme v oblasti finančního 
práva a bankovnictví. Našimi dlouhodobými kli-
enty jsou významné banky a finanční instituce jako 
např. Československá obchodní banka, a.s., HSBC 
Continental Europe, Česká spořitelna, a.s., ČSOB 
Factoring, a.s., Sberbank CZ, a.s., Raiffeisenbank 
a.s., Wüstenrot hypoteční banka a.s., Euler Her-
mes SA – organizační složka, Expobank CZ a.s.

V této oblasti nabízíme klientům specifickou exper-
tizu a mnohaleté praktické zkušenosti zejména při 
přípravě transakcí zahrnujících veškeré druhy finan-
cování, při analýze a řešení ohrožených úvěrových 
vztahů, úvěrových a korporátních restrukturaliza-
cích, vymáhání pohledávek a v oblasti insolvenčního 
práva. Za posledních 12 měsíců jsme realizovali 
v oblasti Bankovnictví a Finance transakce v cel-
kovém objemu 32 miliard Kč. Vzhledem k bohatým 
zkušenostem a úspěchům při řešení kauz ohrože-
ných úvěrů získáváme mandát v rozsáhlých a kom-
plikovaných restrukturalizacích, a to finančních 
i korporátních.

V oblasti M&A transakcí asistujeme nejenom v pro-
cesech due diligence cílových společností a při ná-
vrzích a negociaci kupních smluv, ale i v procesu 
přípravy dokumentace pro financování M&A trans-
akcí a jejich splácení a v komplexních korporátních 
restrukturalizacích včetně složitých procesů přeměny 
korporací. Za posledních 12 měsíců jsme úspěšně 
realizovali řadu fúzí a akvizic o celkovém objemu 
cca 5 miliard Kč pro významné klienty mezi něž 
patří např. Odyssey 44, a.s. a AUTOCONT a.s.

Od roku 2012 je kancelář každoročně vyhodnocována 
referenčním průvodcem právních firem The Legal 500 
jako jedna z doporučených vedoucích firem v Čes-
ké republice pro oblast Bankovnictví, finance 
a kapitálové trhy. Kancelář je průvodcem The Legal 
500 označena za „bankovní a finanční boutique, 
pokrývající i další oblasti a právní disciplíny“.

Zkušenosti s řešením problematických, komplikova-
ných kauz a schopnost jít do hloubky problému nám 
umožňuje dosahovat maximálně efektivního řešení. 
Klademe důraz na dynamický vztah a úzkou komu-
nikaci s klientem, osobní a aktivní přístup zaměřený 
na výsledek. Dlouhodobá spolupráce s významnými 
a náročnými klienty reflektuje kvalitu a výsledky naší 
práce.

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

VYBRANÉ MANDÁTY ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Bankovnictví & Finance

 	Komplexní právní asistence tuzemské bance 
v procesu přípravy a realizace nového dluhopiso-
vého programu ve výši 15 mld. Kč. Příprava veš-
keré dokumentace včetně základního prospektu, 
zastupování v řízení o udělení souhlasu ČNB.

 	Komplexní a kontinuální právní poradenství pro 
pojišťovnu Euler Hermes SA, organizační slož-
ka a podpora ve všech právních věcech včetně 
sporné agendy, hlavní externí právní poradce od 
2/2020.

 	Kontinuální právní poradenství ČSOB v projek-
tech akvizičního financování klientů – segment 
SME a korporát. Právní due diligence cílových 
společností, aktiv určených k zajištění, stanoviska 
ke smlouvě o převodu obchodních podílů/akcií, 
kapacitní posudky. V průběhu posledních 12 měsí-
ců jsme zpracovali 8 případů v celkové výši stovek 
milionů Kč.

 	Právní poradenství HSBC UK Bank Ltd při posky-
tování financování české společnosti – posouzení 
ručitelského prohlášení obsaženého ve Facilities 
Agreement z pohledu českého práva a příprava 
zajišťovací dokumentace, kapacitní posudek a po-
sudek k vymahatelnosti zajištění.

 	Právní poradenství významné investiční společ-
nosti při přípravě a negociaci úvěrové a zajišťovací 
dokumentace pro čerpání střednědobého úvěru, 
včetně zástavy pohledávek a dluhopisů ve výši 
přesahující 1,8 miliardy Kč.

 	Zastupování a právní poradenství tuzemské 
bance v procesu due diligence za účelem akvizice 
retailového a korporátního portfolia bankovní 
instituce, včetně zaměstnanců a IT systémů.

 	Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve sporu 
s beneficientem o plnění z akontačních a kaučních 
bankovních záruk vystavených z příkazu tuzemské 
engineeringové společnosti v energetice. Řízení 
skončilo úspěchem kanceláře v dovolání k Nej-
vyššímu soudu ČR, který se ztotožnil s právním 
názorem kanceláře a rozhodl ve prospěch banky.

 	Zpracování vzorové factoringové dokumentace pro 
ČSOB Factoring v návaznosti na opatření přijatá 

v souvislosti s epidemií koronaviru, přechod stan-
dardního financování na Cash Advance Factoring.

 	Právní analýza pro tuzemskou banku ve věci po-
stupu při vyplacení bankovní záruky a posouzení 
oprávněnosti nároku žalobce, z důvodu neo-
právněného čerpání bankovní záruky a porušení 
povinností banky při vyplacení bankovní záruky. 
Zastupování banky v předmětném soudním řízení.

 	Právní poradenství tuzemské bance spočívající 
v procesní obraně proti nárokům klientů v souvis-
losti s tzv. islandskými dluhopisy, do nichž klienti 
banky investovali na základě smlouvy o obhospo-
dařování cenných papírů a na základě komisionář-
ské smlouvy.

 	Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního 
korporátního financování poskytovaného na 
rozšíření logistického areálu, vypracování zprávy 
o provedeném due diligence nemovitých věcí, 
včetně posouzení platnosti a účinnosti smluvní 
dokumentace k zajištění práva stavby a pronájmu 
nemovitých věcí.

 	Zastupování ČSOB ve sporu proti České republice 
v souvislosti s privatizací strojírenského státního 
podniku při vymáhání ručitelského závazku státu 
dle zákona o velké privatizaci, příprava ústavní stíž-
nosti proti rozsudku NSČR.

Fúze & Akvizice

 	Zastupování klienta AUTOCONT a.s. (součást 
skupiny ARICOMA, největší český poskytovatel IT 
služeb, skupiny KKCG), při prodeji českého, sloven-
ského a maďarského businessu společnosti CAD 
STUDIO. Komplexní zastupování klienta v celém 
prodejním procesu včetně přípravy, negociace 
a uzavření smlouvy o převodu podílu, smlouvy 
o úschově dokumentace a navazujících smluv 
k poskytování vybraných služeb.

 	Komplexní právní poradenství při akvizici majo-
ritního podílu na společnosti provozující jeden 
z největších sálů pro pořádání koncertů a ji-
ných kulturních akcí v ČR, včetně poradenství 
při vypořádání vnitroskupinových půjček a externí-
ho financování ve spojitosti s akvizicí podílu.

 	Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního 
financování poskytovaného na nákup 100% podílu 
ve společnosti podnikající v oblasti opravy silnič-
ních vozidel, vypracování kapacitních posudků 
smluvních stran úvěrové a zjišťovací dokumentace 
a memorandum o finanční asistenci.



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 159

D

 	Zastupování tuzemské banky v procesu due 
diligence za účelem akvizice retailového a kor-
porátního portfolia bankovní instituce, včetně 
zaměstnanců a IT systémů.

 	Poradenství klientovi – renomovanému 
promotérovi koncertů a kulturních akcí – při 
investici do společného projektu nabytí podílu 
ve společnosti provozující koncertní sál v Praze, 
včetně zastupování při vyjednávání a uzavření 
akcionářské dohody, smlouvy o nabytí podílu 
a nastavení corporate governance pro řízení 
projektu.

 	Příprava due diligence a právní poradenství 
významné realitní skupině. Posouzení projektu 
odštěpení části nemovitého majetku a vytvoření 
nové společnosti, vypracování zprávy o prove-
deném due diligence nově vznikající společnosti 
a zastavovaných nemovitostí včetně posouzení 
nájemních vztahů.

 	Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního 
financování poskytovaného na nákup 100% podílu 
ve společnosti podnikající v oboru zemních prací 
a výstavby zemědělských a občanských staveb, 
vypracování zprávy o provedeném due diligence, 
posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převo-
du podílu, kapacitní posudky.

 	Komplexní právní poradenství 50% akcionáři spo-
lečnosti a jeho zastupování při výkonu akcionář-
ských práv a zastupování při komunikaci a sporech 
se společností a s druhým společníkem, negociace 
o vypořádání vzájemných vztahů ve společnosti, 
s cílem plného exitu klienta nebo akvizice 50% 
podílu ve společnosti klientem.

 	Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního 
financování klientů, právní due diligence cílových 
společností, aktiv určených k zajištění financování, 
stanoviska ke smlouvě o převodu obchodních 
podílů/akcií a dalším vybraným dokumentům, ka-
pacitní posudky. V průběhu posledních 12 měsíců 
jsme zpracovali 8 případů v celkové výši stovek 
milionů Kč.

 	Komplexní právní poradenství společnosti LP 
Steel v procesu přeměny společnosti formou 
downstream fúze; včetně stanoviska k podmínkám 
zápisu fúze do obchodního rejstříku v přípa-
dě záporného vlastního kapitálu nástupnické 
společnosti.

 	Příprava transakční dokumentace pro společnost 
NEWTELELINE při prodeji obchodních podílů 
včetně zajištění závazků prodávajících i kupujícího.

 	Zastupování poskytovatele IT služeb při koupi 
společnosti (lídra na poli IT služeb) vzniklé rozdě-
lením se založením nové společnosti s ručením 
omezeným, posouzení projektu odštěpení, přípra-
va SPA a související dokumentace.

Insolvence & Finanční restrukturalizace

 	Zastupování skupiny významných tuzemských 
bank (ČS, ČSOB, KB, SBCZ, UCB) v procesu 
restrukturalizace úvěrových pohledávek za dlužní-
kem včetně přípravy stabilizační dohody (Stand-
still Agreement) uzavírané mezi dlužníkem a všemi 
financujícími bankami a včetně revize úvěrové 
a zajišťovací dokumentace.

 	Právní poradenství a zastupování České spo-
řitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací 
dokumentace společnosti poskytující IT řešení 
a profesionální služby. Zesplatnění úvěru, realiza-
ce zástavního práva k pohledávkám z obchodního 
styku, uplatnění směnky.

 	Právní asistence factoringové společnosti 
v případě factoringového financování jedné z hlav-
ních pražských nemocnic. Analýza factoringové 
dokumentace a vztahů mezi nemocnicí a dlužníky. 
Jednání s investory o prodeji pohledávek z FS, 
negociace a uzavření dohody o vypořádání.

 	Komplexní právní servis ČSOB v sektoru ohrože-
ných pohledávek SME – analýzy úvěrové a zajiš-
ťovací dokumentace s cílem doporučení dalšího 
postupu banky, vymáhání pohledávek za dlužníky 
a osobami poskytujícími zajištění v exekuci, insol-
venci a bilaterálních sporech, vymáhání směnek.

 	Právní poradenství České spořitelně související 
s vymáháním úvěrových pohledávek za dlužní-
kem, příprava insolvenčního návrhu a přihlášky do 
insolvenčního řízení, zastupování ve věřitelských 
orgánech a na schůzi věřitelů, uplatňování zasta-
vených pohledávek vůči tuzemským a zahranič-
ním poddlužníkům.

 	Poradenství ČSOB ve věci analýzy úvěrové a za-
jišťovací dokumentace společnosti, zabývající se 
zejména provozováním silniční motorové dopravy, 
posouzení platnosti a účinnosti dokumentace 
a vymahatelnosti pohledávek banky.

 	Právní poradenství HSBC při řešení úvěrové anga-
žovanosti předního světového výrobce obráběcích 
strojů, revize původní a příprava nové úvěrové 
a zajišťovací dokumentace. Poradenství ohledně 
optimálního způsobu implementace požadav-
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ku dlužníka na povolení financování části jeho 
aktivit od jiné banky, úprava úvěrové a zajišťovací 
dokumentace.

 	Právní poradenství ČSOB v procesu restrukturali-
zace úvěrové angažovanosti ve výši cca 762 mil. Kč 
skupiny podnikající ve stavebních a technologic-
kých celcích. Analýza restrukturalizačního plánu, 
analýza rizik a dopadů plánované restrukturalizace 
na úvěrové pohledávky banky, včetně zajištění.

 	Zastoupení a právní poradenství ČSOB v konkurs-
ním řízení společnosti obchodující se zbraněmi 
a vojenským materiálem, výkon funkce předsedy 
věřitelského výboru.

 	Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve význam-
ném případu vystavených akontačních a kaučních 
bankovních záruk z příkazu přední tuzemské 
engineeringové společnosti v energetice, zastu-
pování banky v insolvenčním řízení, zastupování 
banky ve sporu s beneficientem záruk ohledně vad 
uplatnění záruky.

 	Právní zastoupení Sberbank CZ při řešení 
ohroženého úvěru developerské společnosti ve 
výši 650 mil. Kč, zastoupení v insolvenčním řízení 
a výkon funkce předsedy věřitelského výboru, 
organizace a smluvní zajištění dostavby a kolau-
dace rezidenčního komplexu a realizace prodeje 
bytových jednotek.

 	Právní poradenství České spořitelně při 
restrukturalizaci úvěrové angažovanosti v hod-
notě 160 mil. Kč společnosti podnikající v oblasti 
pozemního, podzemního a důlního stavitelství 
včetně uplatnění práv ze zajištění.

 	Právní poradenství České spořitelně související 
s vymáháním úvěrové pohledávky ve výši přes 
120 mil. Kč za dlužníkem, výkon funkce předsedy 
věřitelského výboru.

NÁŠ TÝM:
JUDr. Barbora Simon Dunovská,
managing partner

Barbora Simon Dunovská je 
partnerkou advokátní kancelá-
ře. Svou advokátní praxi začala 
v roce 1993 v jedné z prvních 
soukromých pražských advokát-

ních kanceláří, kde působila od roku 1995 na pozici 
partnerky a vedla tým právníků specializovaný zejmé-
na v oblasti finančního práva a bankovnictví.

Od roku 2012 byla Barbora Simon Dunovská každo-
ročně vybrána referenčním průvodcem The Legal 500 
jako doporučená advokátka pro oblast Bankovnictví, 
finance a kapitálové trhy.

Barbora Simon Dunovská je zařazena v přehledu TOP 
100 žen česko-slovenského právního byznysu připra-
veného portálem INFO.CZ ve spolupráci s projektem 
PRVNÍCH100LET v kategorii vedoucí partnerka a je 
každoročně uváděna v aktuálním přehledu význam-
ných českých právniček, který sestavuje měsíčník 
Právní rádce.

Barbora Simon Dunovská je členem dozorčí rady Lin-
ky Bezpečí.

Mgr. David Urbanec, partner

Svou advokátní praxi začínal 
v roce 2000 v jedné z prvních 
soukromých pražských advokát-
ních kanceláří, ve které působil 
od roku 2006 do konce roku 2008 
v pozici partnera. V rámci kan-
celáře je odpovědný za agendu 

soudních řízení.

David Urbanec je korespondentem mezinárodní ad-
vokátní komory (IBA) a rozhodcem Rozhodčího sou-
du při HK ČR a AK ČR.

Od roku 2012 byl David Urbanec každoročně vybrán 
referenčním průvodcem The Legal 500 jako doporu-
čený advokát pro oblast Bankovnictví, finance a kapi-
tálové trhy.

David Urbanec je od roku 2017 členem I. senátu roz-
kladové komise při bankovní radě ČNB.

Mgr. Ing. Jan Vavřina, partner

Svou advokátní praxi začínal 
v roce 2000 v jedné z prvních 
soukromých pražských advokát-
ních kanceláří, ve které působil 
od roku 2006 do konce roku 2008 
v pozici partnera. V rámci kan-
celáře se specializuje na oblast 

soudních sporů a insolvencí.
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Jan Vavřina je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK 
ČR a AK ČR a členem odborné sekce ČAK pro insol-
venční právo. Praktické zkušenosti v oblasti insolven-
ce získal nejenom z pozice zástupce velkých věřitelů, 
ale i jako insolvenční správce v rámci společnosti 
AB insolvence v.o.s. Vzhledem ke svým zkušenostem 
z technických odvětví ( je absolventem ČVUT) je vy-
hledávaným odborníkem na oblast závazkového 
práva a spornou agendu, a to zejména v odvětvích IT, 
stavebnictví a také v oblasti mediálního práva.

JUDr. Aleš Hradil , advokát

Jazykové znalosti: angličtina

Vzdělání: Právnická fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze, členství 
v České advokátní komoře (2018)

Insolvenční právo, Fúze & Akvi-
zice, Obchodní právo, Občanské hmotné i procesní 
právo

Mgr. Jindřich Buša , advokát

Jazykové znalosti: angličtina, 
francouzština

Vzdělání: Právnická fakulta Ma-
sarykovy Univerzity v Brně, člen-
ství v České advokátní komoře 
(2017)

Insolvenční právo, Bankovnictví & Finance, Obchodní 
právo, Závazkové právo

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,  
advokátní kancelář
Na Poříčí 1046/24 – Palác Archa
110 00 Praha 1
Tel: +420 221 774 000
e-mail: office@dunovska.cz
www.dunovska.cz
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Equity Legal s.r.o. 

Equity Legal s.r.o. je zavedenou advokátní kan-
celáří v České republice s ambicí dalšího roz-
voje a profilování kanceláře na přeshraniční 
poradenství.

NAŠE VIZE
EQUITY LEGAL si zakládá na nejlepším právním pora-
denství, podpoře a zastupování klientů.

Zatímco EQUITY vyjadřuje schopnost nalézt a do-
dat nejlepší řešení obtížných právních případů, 
LEGAL spojuje prvotřídní znalosti práva a odborné 
dovednosti.

Tým advokátní kanceláře zajišťuje, aby práva kli-
entů byla prosazena a jejich zájmy maximálně 
ochráněny.

ODBORNOST A OBORY PRAXE
Advokátní kancelář EQUITY LEGAL nabízí více jak 
15letou zkušenost s právním poradenstvím, zastu-
pováním a obhajobou. Naši advokáti získali široké 
spektrum zkušeností v ryze českých i mezinárod-
ních advokátních kancelářích a své dovednosti plně 
a úspěšně využívají při poskytování služeb našim kli-
entům. Komplexní právní poradenství poskytujeme 
v rozsahu generální praxe, avšak jsme vyhledáváni 
i pro naši specializaci v úzce profilovaných odvětvích 
(obrana a bezpečnost, letectví, průmyslová práva, ze-
mědělské dotace, ekologie atp.)

Našim klientům poskytujeme právní poradenství ze-
jména v těchto oblastech:

 	Právo obchodních korporací a obchodní právo 
(fúze a akvizice),

 	Právo nemovitostí a stavební právo,
 	Pracovní právo,
 	Zbrojní průmysl, obrana a bezpečnost,
 	Právo duševního vlastnictví,
 	Veřejné zakázky,
 	Právo informačních technologií,
 	Bankovnictví a financování,
 	Daňové a celní právo,
 	Vymáhání a správa pohledávek,
 	Insolvenční právo,
 	Rodinné právo,
 	Trestní právo.

Naše kancelář se specializuje též na soudní spory, roz-
hodčí řízení a obhajobu ve všech fázích trestního řízení.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Naši odbornost potvrzuje skutečnost, že jsme autory 
či spoluautory řady publikací, které využívá advokátní 
i soudní praxe, např. komentáře k občanskému soud-
nímu řádu od C. H. BECK, Casebook civilního proces-
ního práva (Wolters Kluver) či monografie o předběž-
ných opatřeních (C. H. BECK).

Ze zahraničních publikací lze zmínit práci na téma 
Public Participation and Environmental Protection in 

E
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the Building. Permit and Land Use Process-Compari-
son of Oregon and Czech Law (Journal of Enviromen-
tal Law and Litigation).

PRAKTICKÁ ORIENTACE
Zkoumáme právní problémy ze všech perspektiv 
a přicházíme s kreativními a na cíl orientovanými 
řešeními. Náš tým poskytuje poradenství nejen 
v konkrétních jednorázových právních záležitos-
tech, ale také na dlouhodobé bázi s detailní zna-
lostí konkrétní problematiky a na míru obchodním 
a jiným zájmům našich dlouhodobých klientů. 
Právní služby jsou tak maximálně individuálně při-
způsobené aktuálním a různorodým potřebám na-
šich klientů.

MEZINÁRODNÍ DOSAH
Působnost kanceláře je profilována též výrazně pře-
shraničně, zejm. poradenstvím ve vztazích k nejblíže 
sousedním zemím (SRN, Rakousko, Slovensko, Pol-
sko, Ukrajina, Maďarsko, Chorvatsko), ale i vzdále-
nějšímu zahraničí (např. USA, Irsko, Velká Británie, 
Španělsko). Ve spolupráci s našimi zahraničními ko-
legy radíme českým i zahraničním občanům/firmám 
v přeshraničních případech a transakcích.

Služby poskytujeme vedle českého v anglickém, 
německém, polském, francouzském, rumunském 
a ukrajinském jazyce.

KLIENTI A VÝZNAMNÉ KAUZY
K našim klientům patří řada společností, které lze 
označit za lídry na českém trhu, a to kupř. pokud 
jde o následující segmenty trhu „obchod se su-
šeným ovocem a ořechy“, „zasilatelství“, „výroba 
elektro-automobilů“, „sklářství“, „přístroje nočního 
vidění“, „monitoring médií“, „výroba a vývoj che-
mických látek pro léčbu pacientů“, „dozimetrie“, 
„výzkum v oblasti organické a anorganické che-
mie“, „mezinárodně oceněná produkce filmů“, „re-
export automobilů z ČR do EU“, „poskytování SW 
účetním firmám“.

Zastupovali jsme či zastupujeme rovněž nadnárodní 
společnosti, např. z oblasti televizního vysílání, servi-
su a zástavby letadel, bankovního sektoru, obranné-
ho průmyslu a IT.

Objem hodnoty našich zakázek uplynulého období 
byl výrazně navýšen komplexním právním zastupo-
váním dodavatele v rámci největšího tendru v ČR. 
Historicky jde o druhé takto významné zastoupení, 
když prvním bylo zastupování česko-německého 
konsorcia v rámci veřejné zakázky na dodání VIP do-
pravních letounů se speciálně integrovanými systémy 
pro ústavní činitele jednoho ze států EU.

Z mediálně sledovaných kauz soudních případů 
se věnujeme zejména ochraně osobnostních práv, 
ochraně dobré pověsti právnických osob, svobodě 
podnikání a obhajobě v případech údajné zejm. da-
ňové a dotační kriminality.

Aktuálně zastupujeme řadu soudních sporů, jejichž 
výsledky budou do značné míry precedenčního cha-
rakteru – např. co lze obchodovat jako know-how, 
rozsah odpovědnosti jednotlivých účastníků ve vý-
stavbě, otázka náhrady škody ze složených nespráv-
ných rozhodnutí, vymezení trhu regulovaných vs. vol-
ných povolání atp.

OCENĚNÍ KANCELÁŘE
Na podkladě zejm. právního poradenství v dotačních 
kauzách a zastupování klientů v oblasti zemědělství 
jsme přijali ocenění vítěze kategorie Lawyer Monthly 
Legal Award for 2020 - Agricultural Law - Czech Re-
public, dále pak s ohledem na zastupování meziná-
rodní korporace v pracovněprávních sporech ocenění 
vítěze kategorie Lawyer Monthly Legal Award for 2020 
– Labor Law – Czech Republic.

PRO BONO
Z našich pro bono aktivit jmenujme vedle bezplatné-
ho poradenství „chráněným dílnám“ či neziskovým 
organizacím naši podporu vědeckého bádání, včet-
ně sponzorování učebnic pro studenty vysoké školy 
(UK), jakož i práci na vymezení a právním rozměru 
„etického kodexu“ badatelů, vynálezců, jakož i autorů 
odborných publikací (zejm. pokud jde o původnost 
výsledků práce, zdrojování atp.). Součástí zmíněné 
edukace je rovněž snaha informovat o možnostech 
efektivní ochrany výsledků tvůrčí činnosti a spolu-
práci při jejich využití, s cílem zabezpečení konku-
renceschopnosti českých vynálezů v mezinárodním 
prostředí a získání zdrojů pro další institucionální 
výzkum, edukaci a inovace po vzoru prestižních pra-
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covišť, která se dokáží samofinancovat. Zapojujeme 
se též do aktivity rozvoje projektu a záměru Evropské 
unie na podporu ekologické výstavby.

Equity Legal s.r.o.
Šrobárova 2002/40
101 00 Praha 10
Tel.: +420 603 347 141
e-mail: kancelar@equitylegal.cz
www.equitylegal.cz
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Eversheds Sutherland, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Jsme původně česko-slovenská advokátní 
kancelář působící v Praze a Bratislavě, která 
poskytuje špičkové právní služby již více jak 
17 let.

Díky kvalitě našich služeb jsme se stali součástí jed-
né z největších mezinárodních advokátních kance-
láří na světě, která s více než 3 000 právníky působí 
ve 32 zemích v Evropě, Spojených státech, Blízkém 
východě, Africe a Asii. Mezinárodní ratingové agen-
tury řadí Eversheds Sutherland mezi nejlepší v ka-
tegorii středně velkých transakcí.

Vybudovali jsme tým více než 50 právníků, který zís-
kal rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti obchod-
ního práva a práva obchodních společností, včetně 
oblasti fúzí a akvizic, finančního práva, nemovi-
tostí, pracovního práva, práva životního prostředí 
a energetiky, zastupování v soudních a rozhodčích 
řízeních, trestního práva a trestní odpovědnosti 
právnických osob.

V nejnovějším hodnocení ratingovou agenturou 
Legal 500 naše kancelář potvrdila své silné po-
stavení a obhájila všech devět doporučení. Český 
i slovenský tým je shodně doporučován v obchod-
ním a korporátním právu a M&A, v pracovním právu 
a nemovitostním právu. Pražská kancelář je navíc 
opakovaně doporučena v oblasti soudních sporů. 
Bratislavská kancelář pak obhájila silné postavení 
v energetice a opět obdržela ranking v oblasti prá-
va bankovnictví, financí a kapitálových trhů.

Ratingová agentura Chambers & Partners zařa-
dila naši kancelář jako doporučovanou v oblas-
tech fúzí a akvizic a korporátního práva a v oblasti 
pracovního práva jsme se opět dostali na nejvyšší 
příčku (Band 1).

Kancelář je dále doporučována publikací IFLR1000, 
a to v oblasti fúzí a akvizic, bankovního a finančního 
práva, restrukturalizací a insolvencí a v oblasti project 
development. 

V soutěži Právnická firma roku jsme se v roce 2020 
stali velmi doporučovanou kanceláří v kategorii Pra-
covní právo, a zároveň jsme byli doporučeni v oblas-
tech fúze a akvizice a právo obchodních společností. 
Slovenská kancelář v roce 2021 byla oceněna jako 
velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního 
práva a doporučena v oblastech právo obchodních 
společností a energetika a energetické projekty a po-
prvé také v oblasti hospodářská soutěž.

PARTNEŘI KANCELÁŘE:

JUDr. Stanislav  
Dvořák Ph.D., LL.M.
Managing Partner | Praha
Stanislav Dvořák je zakládajícím 
partnerem kanceláře. Ve své pra-
xi se zaměřuje na obchodní prá-
vo, zejména M&A a právo kapi-
tálového trhu, insolvenční právo 
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a zastupování v soudních řízeních. Má rozsáhlé zku-
šenosti v oblasti zastupování ve správním soudnictví, 
a to zejména v daňových věcech.

Stanislav Dvořák absolvoval Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy, na níž pokračoval rovněž v postgradu-
álním 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 podniko-
vých právníků. Je autorem knižní monografie „Kont-
rola spojování soutěžitelů“ (C. H. Beck). Kromě češti-
ny hovoří plynně anglicky a německy.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Managing Partner | Bratislava
Bernhard Hager je zakládajícím 
partnerem kanceláře. Je rakous-
kým advokátem, který je opráv-
něn k výkonu praxe jak v České 
republice, tak na Slovensku.

Ve své praxi se Bernhard soustředí na právní poraden-
ství německy mluvícím klientům v oblasti obchodní-
ho práva, energetiky, infrastrukturních projektů a sta-
vebního práva.

Bernhard Hager absolvoval Právnickou fakultu Uni-
verzity ve Vídni. Působil jako univerzitní lektor v li-
tevském Kaunasu, v roce 2000 začal pracovat v ad-
vokacii. O dva roky později absolvoval postgraduální 
program na London University (LL.M.) v oblasti práva 
hospodářské soutěže a finančního práva.

Vedle advokátní praxe se Bernhard Hager věnuje 
rovněž publikační a přednáškové činnosti. Je mj. 
autorem knižních monografií „Podpora obnovitel-
ných zdrojů na Slovensku“ (2010) a „Poskytování 
služeb v Rakousku“ (2011), stejně jako obsáhlého 
komentáře ke slovenskému právu o veřejných za-
kázkách z roku 2013. Kromě němčiny hovoří anglicky 
a slovensky.

Mgr. Jan Krampera
Partner | Praha

Jan Krampera je vedoucím liti-
gačního oddělení kanceláře a je 
doporučovaným odborníkem 
pro oblast vedení sporů prestižní 
ratingovou publikací European 

Legal 500. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hos-
podářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky. Dále je také zapsaný na seznamu 
odborníků Vídeňského mezinárodního rozhodčího 
centra (VIAC).

Ve své praxi se zaměřuje zejména na zastupování 
v soudních a rozhodčích řízeních, zastupování v in-
solvenčních řízeních, právo obchodních společ-
ností a má rovněž četné zkušenosti v oblasti práva 
nemovitostí.

Kromě toho organizuje soutěž ve vedení simulova-
ného soudního řízení (Moot Court), kterou kancelář 
pořádá od roku 2017.

Jan Krampera spolupracuje s kanceláří od roku 2009. 
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. 
Studoval rovněž na univerzitě v Lundu ve Švédsku. 
Kromě češtiny hovoří anglicky.

Mgr. Tomáš Procházka
Partner | Praha
Tomáš Procházka se zaměřuje 
zejména na pracovní právo, prá-
vo obchodních společností a má 
rozsáhlé zkušenosti v oblasti 
sporné agendy. V mezinárod-
ním hodnocení právních služeb 

Chambers Europe a Legal 500 získal v oblasti pracov-
ního práva opakovaně nejvyšší hodnocení.

Tomáš Procházka absolvoval Právnickou fakultu Uni-
verzity Karlovy. Právo studoval rovněž v Irsku na uni-
verzitě v Limericku.

Je aktivním členem Výboru pro pracovní právo a so-
ciální záležitosti v rámci Americké obchodní komory, 
zakládajícím členem Czech Employment Lawyers 
Association (CzELA) a členem Kolegia expertů Asoci-
ace pro rozvoj kolektivního vyjednávání. Ministerstvo 
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práce a sociálních věcí jmenovalo Tomáše Procházku 
zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněprávní 
spory.

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

Mgr. Ing. Dominika Veselá
Partner | Praha
Dominika Veselá je advokátkou 
a ve své praxi se věnuje zejména 
právu nemovitostí, M&A, obec-
nému obchodnímu právu a prá-
vu obchodních korporací. Má 
mnohaleté zkušenosti s vede-

ním nemovitostních transakcí, vyjednáváním smluv 
o dílo i se zastupováním v nájemních vztazích. Po-
radenství poskytuje jak klientům z řad nejsilnějších 
globálních firem, tak místním podnikatelům.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje od roku 
2011. Je vedoucí nemovitostního týmu a v roce 2020 
byla jmenována partnerkou.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze a obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Fa-
kultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 
v Praze.

Mag. Annamária Tóthová
Partner | Bratislava
Annamária Tóthová se ve své 
praxi zaměřuje zejména na ob-
last práva životního prostředí 
a práva regulujícího infrastruk-
turní projekty. Zabývá se také 
právem, které reguluje nakládání 

s odpady a obaly, energetickým a stavebním právem 
a právem nemovitostí.

S naší advokátní kanceláří spolupracuje od roku 
2006. Dříve pracovala v mezinárodní advokátní kan-
celáři Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte 
GmbH. Podílela se na řadě transakcí, kdy poskytova-
la poradenství pro významné mezinárodní i sloven-
ské korporace.

Annamária vystudovala Právnickou fakultu Vídeňské 
univerzity, Obchodní fakultu Ekonomické univerzity 
ve Vídni a Obchodní fakultu Ekonomické univerzity 
v Bratislavě. Kromě slovenštiny hovoří plynně ně-
mecky a anglicky.

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 kapitá-

lového 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



| 2021 | Významné advokátní kanceláře170

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 regulační-

mi orgány

Ochrana osobních údajů. GDPR

 	Komplexní audity
 	Implementace GDPR
 	Poradenství ohledně smluv
 	Poradenství ohledně vztahů se spotřebiteli, včetně 

regulace e-commerce
 	Zastupování u Úřadu na ochranu osobních údajů

Regulace hazardních her
 	Komplexní právní podpora provozovatelů hazard-

ních her

 	Povolování hazardních her, zastupování vůči orgá-
nům státní správy a dozoru

 	Compliance, AML
 	Marketingové soutěže

Trestní právo a compliance

 	Předcházení rizikům trestní odpovědnosti, compli-
ance programy, AML

 	Zastupování poškozených v trestním řízení
 	Podpora společností při interním vyšetřování
 	Prověřování trestněprávních rizik při komplexních 

transakcích
 	Kybernetická bezpečnost

Eversheds Sutherland,  
advokátní kancelář, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00  Praha 8
Tel.: +420 255 706 500
e-mail: praha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz
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Feichtinger Žídek Fyrbach  
advokáti s.r.o.

Máme zkušenosti. Rozumíme Vašim potřebám. 
Umíme se zeptat. Nacházíme řešení.

Nejsme jen další v řadě. Plníme vlastní představy 
o moderní advokátní kanceláři.

Známe Vás a Vy znáte svého právníka.

Každý případ je pro nás výzvou.

Radíme konkrétně, jasně a srozumitelně.

Záleží nám na Vaší spokojenosti s naší prací, vážíme si 
všech pozitivních referencí.

Věříme ve svou odbornost, zkušenost a spolehlivost.

SPECIALIZUJEME SE NA OBLAST
 	korporátního práva a M&A,
 	práva bankovnictví a financí,
 	IT práva,
 	řešení sporů a insolvence,
 	nemovitostí a
 	energetiky.

Poradíme i v dalších odvětvích, např. v oblasti veřej-
ných zakázek a veřejné podpory a zdravotnictví.

Především díky Vaší spokojenosti s naší prací a Vaší 
důvěře roste počet našich klientů, rozsah služeb 
i naše kancelář.

Hledáme výzvy a věříme, že právě my naplníme Vaše 
potřeby.

VĚŘÍME VE SVOU ODBORNOST A SPOLEHLIVOST. 
NÁŠ PŘÍSTUP NABÍZÍME I VÁM:
 	Vaše požadavky řešíme v požadovaném čase,
 	rozumíme Vašim potřebám a tomu co děláte,
 	Vaše problémy řešíme komplexně, zohledňujeme 

jak daňové, tak obchodní aspekty Vašeho zadání,
 	předvídáme možná právní i obchodní rizika,
 	naše doporučení a řešení jsou konkrétní, jasná 

a komplexní.

Najdete nás v Praze, Brně, Třebíči, Znojmě a Českých 
Budějovicích. Hovoříme i pracujeme česky, sloven-
sky, anglicky a německy.

Díky spolupráci se špičkovými specialisty v oblasti 
daní a účetnictví jsou samozřejmě zohledňovány 
účetní a daňové aspekty řešených případů.

Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1932/13
602 00  Brno
Tel.: +420 273 132 637
e-mail: znojmo@akfz.cz
www.akfz.cz

F
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FINREG PARTNERS, 
advokátní kancelář, s.r.o.

FINREG PARTNERS je butikovou advokátní kan-
celáří zaměřenou na sektor finančních služeb, 
fintechu, investičních fondů a kapitálových trhů. 
Kancelář byla založena v roce 2018 dvojící advo-
kátů s rozsáhlými zkušenostmi s poradenstvím 
subjektům v oblasti finančního a fintechového 
sektoru, včetně renomovaných zahraničních 
i domácích finančních institucí a prudce se rozví-
jejících startupů.

Při poskytování svých právních služeb kombinuje 
vysoký stupeň odbornosti v oblasti práva a regulace 
se znalostí technologií a fungování finančního sek-
toru jako takového. Partneři kanceláře Ondřej Mikula 
a Jan Šovar jsou uznávaní experti, kteří jsou známí 
z řady odborných článků a publikací a v minulosti se 
podíleli na tvorbě klíčové české legislativy v oblasti 
finančního trhu. Jan Šovar působil před nástupem do 
advokacie mnoho let v čele legislativy kapitálového 
trhu na Ministerstvu financí, kde se pod jeho vedením 
zpracovávala klíčová legislativa v oblasti kapitálové-
ho trhu (zejména zákon o investičních společnostech 
a investičních fondech – ZISIF a reforma dluhopisové 
úpravy).

Mezi domény advokátní kanceláře patří kromě inves-
tičních fondů, správy majetku a kapitálových trhů, 
také oblast fintechu. Kancelář, mimo jiné, poskytuje 
právní poradenství při venture kapitálových investi-
cích do fintechových startupů a při licenčních říze-
ních vedených před Českou národní bankou. FINREG 
PARTNERS poskytovala právní poradenství společ-

nosti SPENDEE a.s., která jako první v České republice 
získala licenci k poskytování nových platebních slu-
žeb podle směrnice PSD2 (tzv. AIS). V poslední době 
zastupovala rovněž další přední český fintech – spo-
lečnost Platební instituce Roger a.s., které pomohla 
získat tzv. plnou licenci dle PSD2 (tj. jak k poskytování 
služby AIS, tak PIS) nebo startup Advanto, podnikající 
v oblasti zaměstnaneckých financí, a to v souvislosti 
s venture kapitálovou investicí.

Kancelář je dále unikátní v tom, že je schopna tuzem-
ským subjektům nabídnout pomoc i v případě jejich 
zájmu provádět některé finanční služby (například 
nabízet investice do tuzemských fondů) v cizích ju-
risdikcích – například v Lichtenštejnsku na principu 
tzv. evropského pasu. A to mj. právě pro znalost pod-
mínek unijního a lokálního práva.

FINREG PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Havlíčkova 1682/15
110 00 Praha 1
Tel.: +420 230 233 030
e-mail: office@finregpartners.cz
www.finregpartners.cz/cs
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FORLEX s.r.o., advokátní kancelář 

Jsme advokátní kancelář, která působí pro své 
klienty primárně v regionu Moravy a Slezska. 
Máme více než 20 let zkušeností s komerční ad-
vokacií na nejvyšší úrovni a úspěch našich klien-
tů je pro nás prioritou. To znamená, že jsme pro 
klienta vždy k dispozici s plným nasazením a zá-
leží nám na efektivním vyřešení věci.

Naším cílem je poskytovat právní služby na meziná-
rodní úrovni za cenu odpovídající regionu, ve kterém 
žijeme a působíme.

NAŠE HODNOTY
Naši klienti nás oceňují nejen pro hlubokou znalost 
práva, ale také pro pozitivní přístup, se kterým ke své 
práci přistupujeme. Naše kancelář zastává při posky-
tování právních služeb zejména tyto hodnoty:

DOSTUPNOST
Jsme špičkový tým, který čerpá zkušenosti z více než 
20letého působení v komerční advokacii. Poskytuje-
me právní služby na takové úrovni, jaká byla zatím 
dostupná pouze v mezinárodních centrech, ale za 
cenu odpovídající našemu regionu.

FLEXIBILITA
Některé záležitosti nesnesou odklad ani kompromis 
a musí být zpracovány ihned a důkladně. Jsme proto 

našim klientům k dispozici kdykoliv a s vysokou mí-
rou osobního nasazení a s nadšením pro věc.

PRODUKTIVITA
Úspěch našich klientů je pro nás klíčový. Naši klienti 
mohou očekávat maximální nasazení, srozumitelné 
výstupy, řešení na míru a orientaci na výsledek.

LOAJALITA
Dodržujeme morální a etické závazky vůči svým kli-
entům. Klienti nám důvěřují pro naši loajalitu, indi-
viduální přístup a nevytváření problémů tam, kde 
nejsou.

REGIONALITA
Naší vizí je silný, prosperující, dynamický a sebevě-
domý region, ve kterém žijeme a působíme a kde 
pomáháme vzniku národních i mezinárodních lídrů 
ve všech oblastech podnikání.

EXPERTIZA
Jsme dominantní právní tým v regionu Moravy 
a Slezska. Jsme volbou úspěšných mezinárodních 
i místních klientů pro řešení náročných právních 
a obchodních otázek. Při práci ctíme nejen vysokou 
míru specializace v otázkách práva, ale i dobrou ori-
entaci v sektoru podnikání klienta.
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NAŠE SLUŽBY
Své služby poskytujeme ve většině oblastí komerč-
ního práva. Náš tým poskytuje služby na výborné 
profesní úrovni kromě češtiny a slovenštiny také 
v angličtině, němčině a francouzštině. Disponujeme 
také širokou škálou nadregionálních i mezinárodních 
partnerských vazeb.

OBCHODNÍ KORPORACE A TRANSAKCE
 	Fúze, akvizice a prodeje
 	Korporační poradenství
 	Korporační financování
 	Korporační restrukturalizace, reorganizace 

a insolvence

V posledním roce jsme se účastnili transakcí a pro-
jektů v objemu přesahujícím 11,5 miliard Kč. Účast-
nili jsme se nákupů nebo prodejů společností jak 
v ČR, tak v zahraničí a různých korporátních projektů 
vč. fúzí a jiných přeměn.

NEMOVITOSTI
 	Development nemovitosti
 	Akvizice a prodeje nemovitostí
 	Správa nemovitostí
 	Financování nemovitostí
 	Stavební a územní řízení

V posledním roce jsme se účastnili desítek transakcí 
a projektů v objemu přesahujícím 1,4 miliardy Kč.

PRACOVNÍ PRÁVO
 	Pracovněprávní smlouvy a interní předpisy
 	Právní podpora při vzniku, změně a ukončení 

pracovního poměru
 	Hromadné propouštění a ukončení pracovního 

poměru pro nadbytečnost
 	Mezinárodní mobilita zaměstnanců
 	Pracovněprávní spory

V posledním roce jsme se účastnili stovek transakcí, 
projektů, ale také sporů a dalších případů pracovně-
právního poradenství v objemu přesahujícím 3,5 mi-
liardy Kč.

REGULATORIKA A SPORY, ARBITRÁŽE 
A INSOLVENCE

 	Spory z obchodních smluv
 	Vymáhání pohledávek
 	Náhrady škody pro porušení odborné péče
 	Zastupování v insolvenčním řízení
 	Zastupování v rozhodčím řízení
 	Zastupování ve správních řízeních
 	Hodnocení rizik a dopadů regulace
 	Ochrana při nečinnosti a proti nezákonným 

zásahům
 	Zastupování ve správním soudnictví
 	Vybrané zvláštní oblasti (zejména regulace v ener-

getice, životním prostředí a oblasti finančního 
práva)

Zastupovali jsme klienty v desítkách různých druhů 
řízení a poradenství v jejich souvislosti v celkovém 
objemu přes 2 miliardy Kč.

OBCHODNÍ VZTAHY
 	Obchodní smlouvy, všeobecné obchodní 

podmínky
 	Soulad s právními předpisy
 	Prevence trestní odpovědnosti právnických osob
 	Ochrana osobních údajů, GDPR
 	Duševní vlastnictví

NAŠI KLIENTI
Mezi naše klienty se řadí přes 200 subjektů, a to z řad 
tradičních velkých průmyslových podniků regionu 
Moravy a Slezska (např. společnosti skupiny Arcelor-
Mittal, Bochemie, BR Group, Liberty Group, Prosperita, 
eDSystem apod.), dceřiných společností zahraničních 
společností působících zejména v automobilovém 
průmyslu či v oblasti informačních technologií (např. 
Tieto Czech, Flowmon Networks, Brembo Czech, Ma-
hle Behr, UNIS) a významných privátních investorů 
(zaměřujících se například na kovovýrobu, papíren-
ství či výrobu nábytku, obalů, chemických prostředků 
nebo zdravotnických prostředků). Ve větším rozsahu 
jsme v roce 2020 pracovali rovněž pro klienty z oblasti 
vzdělávání a konzultačních služeb, zemědělství, ener-
getiky, pro poskytovatele zdravotních služeb, zdravot-
ní pojišťovnu a některé farmaceutické společnosti.
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FORLEX s.r.o., advokátní kancelář
Poděbradova 2738/16
702 00  Ostrava

Jana Babáka 2733/11
Královo Pole, 612 00  Brno

Tel.: +420 596 110 300
e-mail: info@forlex.cz
www.forlex.cz
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Frank Bold Advokáti, s.r.o. 

Frank Bold Advokáti jsou členem konsorcia Frank 
Bold, které vzniklo v roce 2013 s cílem řešit spo-
lečenské výzvy a měnit svět právem. Jako jediná 
advokátní kancelář v České republice jsme certifi-
kovaná B Corporation kombinující byznys přístup 
s odpovědností vůči společnosti. Aktuálně máme 
pobočky v Praze, Brně, Ostravě, Krakově a Bruselu.

Zakládáme si na tom, že s lidmi jednáme otevřeně 
a přímo. Neschováváme se za složitou právnickou 
terminologii a klientům navrhujeme jen takové úko-
ny, u kterých sami věříme, že vedou k řešení.

Jsme jedním z největších právních týmů v České re-
publice s odborností na stavební právo, právo život-
ního prostředí a energetiku. Během několika let náš 
tým ve Frank Bold Advokáti ale vyrostl a v současné 
době pokrýváme veškeré oblasti práva mimo právo 
trestní.

BYZNYS A ODPOVĚDNOST
Máme unikátní styl. Kombinujeme pragmatismus 
s idealismem, dravost s přísným etickým kodexem 
a práci pro jednotlivé klienty s prosazováním pozitiv-
ních systémových změn. Pomáháme dělat ta nejlepší 
rozhodnutí podporující svobodu a odpovědnost.

Od založení pracujeme na zelených tématech. Jsme 
u všech největších environmentálních kauz v Česku, 
ať už je to Turów, Bečva nebo Klimatická žaloba. Spo-
lupracujeme s Brnem, Prahou, Libercem či Jihlavou 

a společně usilujeme o to, aby česká města byla ze-
lenější a příjemnější pro život, ale aby se přitom neza-
stavil rozvoj. Pracujeme také v sektoru obnovitelných 
zdrojů energie a poskytujeme komplexní právní služ-
by v energetice.

Věříme na odpovědný, efektivní a chytrý rozvoj. Proto 
dnes především pracujeme s byznysem a samosprá-
vami, kteří jsou rozhodujícími silami v proměňující se 
ekonomice a společnosti. Prosazujeme vizi, kterou 
jsme nazvali BOLD FUTURE, což je stejnojmenný cy-
klus konferencí o udržitelnosti a také e-book před-
stavující aktuální trendy ve stavebnictví, energetice 
a zelených financích..

ETICKÝ KODEX
Věříme, že svoboda a demokracie mohou opravdu 
fungovat jen tehdy, pokud si všichni uvědomují svou 
spoluodpovědnost za stav společnosti a aktivně se 
do jejího chodu zapojují. Při poskytování právních 
služeb se proto řídíme pravidly profesní etiky advoká-
tů a hodnotami, které jsou pro nás důležité:

 	Svoboda a odpovědnost
 	Upřímnost
 	Smělost
 	Férovost a etičnost
 	Idealismus a hledání racionálních řešení
 	Zlepšování a inovace
 	Politická neutralita
 	Integrita



| 2021 | Významné advokátní kanceláře180

STAVEBNÍ PRÁVO A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Klienty provádíme přípravou územního plánu nebo 
povolovacím řízením. Naším cílem je, aby obce měly 
kvalitní územní plány a developeři zase neměli pro-
blém stavět v souladu s nimi.

Díky bohatým zkušenostem pomáháme obcím nasta-
vovat vztahy s developery, kteří by se měli podílet na 
úhradě nákladů, k nimž radnice často nutí plánovaná 
výstavba. Developerům usnadňujeme umístění zámě-
ru a dohodu s obcí, včetně případné změny územního 
plánu, pro kterou pomůžeme připravit podklady.

Nabízíme také širokou expertízu v oblasti udržitelné-
ho stavitelství, které zohledňuje široký kontext výstav-
by od kvality stavebních projektů, přes dlouhodobou 
udržitelnost až po celkovou infrastrukturu a zasazení 
do územních plánů.

Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na 
přezkumy nezákonností v územních plánech. Mno-
hem větší výzvou je pro nás však pomáhat obcím při-
pravit kvalitní územní plán, který by před případným 
soudem obstál.

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Přes dvacet let se věnujeme také právu životního pro-
středí. Jsme pravou rukou obcí, spolků i jednotlivců, 
kteří životní prostředí aktivně brání. Pomáháme jim 
efektivně zabraňovat negativním dopadům někte-
rých záměrů na životní prostředí. Stávající zdroje zne-
čištění hlídáme, aby fungovaly v souladu se zákonem. 
V minulosti jsme dosáhli precedenčních rozsudků 
ve věci ochrany zemědělské půdy, hluku z dopravy 
nebo ochrany ovzduší. Zabránili jsme také rozšíření 
hnědouhelného dolu Gubin a zachránili tak desítku 
vesnic před zbořením.

ENERGETICKÉ PRÁVO
Využití obnovitelných zdrojů a akumulace nám dávají 
smysl ekonomicky i ekologicky, a proto se na ně dlou-
hodobě specializujeme. Staráme se o právní agendu 
desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů 
projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků 
s elektřinou.

Klientům pomáháme bránit se v případě, že stát ne-
zákonně zjišťuje investiční náklady nebo požaduje 

plnění povinností nad rámec zákona. Současně při-
pravujeme výrobce energie z obnovitelných zdrojů 
na kontrolu překompenzací nebo je zastupujeme při 
kontrole Státní energetické inspekce či Energetického 
regulačního úřadu. Jako experti stojíme také při kli-
entech, kteří plánují akvizici nové elektrárny, pro něž 
provádíme due dilligence.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC
Když do České republiky dorazila první vlna pan-
demie koronaviru, rozhodli jsme se pomoci tím, co 
umíme nejlépe - právem. Pro bono se proto členové 
Frank Bold Advokáti zapojili do zodpovídání dotazů 
občanů, podnikatelů a obcí v rámci speciální koro-
navirové poradny. Otázky přitom nejčastěji mířily na 
nárok na ošetřovné, státní kompenzace pro OSVČ 
a firmy, pravomoci starostů a obecních úřadů.

Zkušenosti pro tento typ práce jsme čerpali z dlouho-
letého provozování právní poradny Frank Bold, která 
je druhá největší v zemi a ročně ji využijí stovky tisíc 
lidí. V rámci ní se advokáti a právníci podílí na vzniku 
právních analýz týkajících se například střetu zájmů, 
správného postupu zastupitelstva obce či veřejných 
zakázek.

V rámci pro bono práce se Frank Bold Advokáti věnují 
také poskytování právních služeb obcím, organizacím 
i místním občanům bojujícím proti rozšíření těžby 
v hnědouhelném dolu Turów.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Údolní 567/33
602 00 Brno
Tel.: +420 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz
www.fbadvokati.cz
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Giese & Partner, s.r.o. 

Advokátní kancelář Giese & Partner, s.r.o. za-
ujímá již více než 20 let přední místo v oblasti 
poskytování právních služeb investorům a ban-
kám z celého světa na mezinárodních projektech 
v České republice a na Slovensku.

Ať jsou obchodní či investiční plány našich klientů ja-
kékoliv, náš právní tým jim pomůže jich dosáhnout. 
Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme 
poradit, jak se vyhnout chybám, kterých se v tomto 
regionu často dopouštějí nedostatečně informovaní 
zahraniční podnikatelé.

NÁŠ TÝM
Naši vysoce kvalifikovaní právníci z České republiky, 
Slovenska a Německa důvěrně znají místní ekono-
mické a právní podmínky. Jejich snahou je porozu-
mět specifickým požadavkům klientů s cílem najít 
pro klienta adekvátní právní řešení šité na míru.

NAŠE SPECIALIZACE
Projekty s nemovitostmi a stavební právo
Giese & Partner v uplynulých letech poskytovala práv-
ní poradenství nejen mnoha německým a evropským 
subjektům financujícím nemovitosti, ale i otevřeným 
či uzavřeným fondům nemovitostí, developerům, sta-
vebním firmám jakož i soukromým či institucionál-
ním investorům.

Věnujeme se poradenství klientům při koupi či prode-
ji nemovitostí v tuzemsku a v zahraničí, v mezinárod-
ním financování obchodů s nemovitostmi a při reali-
zaci velkých projektů s nemovitostmi. Významnou roli 
přitom hraje koupě a financování rozsáhlých portfolií 
nemovitostí v různých zemích ve středovýchodní Ev-
ropě. Vždy přitom navrhujeme komplexní strukturu 
akvizice nemovitostí při zohlednění mezinárodních 
elementů, jakož i koncepty přeshraničního zajištění 
pro financování nemovitostí v tuzemsku i v zahraničí.

Bankovní právo

Evropské banky obchodující na českém a sloven-
ském trhu důvěřují při realizaci komplexních projektů 
společnosti Giese & Partner.

Těžištěm naší činnosti v oblasti financování projektů 
jsou nemovitosti. Zde jsme v uplynulých letech po-
skytovali poradenství bankám v rámci financování 
výstavby či koupě celé řady významných nemovi-
tostí v regionu. Pravidelně poskytujeme poradenství 
bankám při strukturalizaci a realizaci přeshraničních 
zajištění. Naši právníci publikovali významnou knihu 
o zajišťování úvěrů a úvěrové problematice v České 
republice.

Koupě podniku – M&A

Mimořádné zkušenosti společnost Giese & Partner 
v oblasti M&A získala díky velkému množství meziná-
rodních klientů, kterým poskytovala právní poraden-

G
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ství při jednání o prodeji či koupi podniku, spin-off, 
MBO, jakož i nabývání podniků financované cizím 
kapitálem.

Činnost Giese & Partner zahrnuje všechny fáze 
M&A transakcí od vypracování právní koncepce, pro-
vedení Due Diligence, vytvoření návrhu kompletní 
smluvní dokumentace a jednání o jejich obsahu se 
zúčastněnými stranami až po jejich realizaci a dohled 
nad provedením všech potřebných následných kroků 
(„post closing“).

Naše kancelář zastupovala několik světově význam-
ných společností při M&A transakcích v mnoha obo-
rech podnikání, od IT-průmyslu přes počítačové 
technologie, výrobu či obchod s těžkými stroji, teleko-
munikace, až po mezinárodní poradenské společnosti. 
V rámci jednotlivých transakcí poskytují naši specialis-
té poradenství i při otázkách týkajících se souvisejících 
oblastí práva jako např. pracovní právo, kartelové prá-
vo, autorské právo nebo právo ochranných známek.

Korporátní právo

Našim klientům poskytujeme poradenství při volbě 
právní formy společnosti, která by nejvíce vyhovo-
vala jejich potřebám. Zohledňujeme přitom veškeré 
právní aspekty, zejména také otázky odpovědnosti 
a způsobu jednání statutárního orgánu. Připravujeme 
řešení individuálně uspokojující požadavky našeho 
klienta a celkově jej informujeme o možných formách 
podnikání a jejich výhodách a nevýhodách.

Ovšem ani po vzniku společnosti své klienty neopou-
štíme. Poskytujeme další, každodenní poradenství 
při řešení právních situací, které se mohou objevit 
v průběhu činnosti společnosti, především v oblasti 
akciových společností. Do tohoto okruhu patří samo-
zřejmě i pracovněprávní otázky.

Insolvenční právo a reorganizace

Giese & Partner patří k průkopníkům v oblasti přes- 
hraničního insolvenčního práva. V této oblasti patří-
me mezi společnosti mající vedoucí pozici na trhu.

Poskytujeme poradenství jak insolvenčním správ-
cům, tak i dotčeným společnostem, jejich společní-
kům, jednatelům, členům představenstva, ale i věři-
telům insolventních společností. Naše poradenství 

pokrývá celé období od vzniku úpadku přes insol-
venční řízení až po možnou reorganizaci.

Pracovní právo

Víme, že pracovněprávní otázky jsou pro naše klienty 
často jedny z nejcitlivějších a nejdůležitějších zále-
žitostí, ať už se jedná o mezinárodní koncerny nebo 
menší společnosti. Snažíme se k řešení těchto otázek 
přistupovat jak z národního, tak i z mezinárodního 
hlediska. Jsme si vědomi toho, jaký význam má pro 
zaměstnavatele zahraniční právní úprava či evropské 
právo. Stejně tak se však soustředíme i na aplikaci pří-
slušné národní právní úpravy.

Soudní spory a rozhodčí řízení

Giese & Partner patří mezi přední advokátní kancelá-
ře specializující se na civilní a rozhodčí řízení v kom-
plexních obchodněprávních věcech.

Převážnou část tvoří přeshraniční obchodněprávní 
procesy, při kterých často úzce spolupracujeme se za-
hraničními advokátními kancelářemi. V tomto ohledu 
naši klienti profitují z bohatých zkušeností naší kan-
celáře s managementem mezinárodních projektů.

Zajištění pohledávek

Díky našim znalostem a zkušenostem jsme v této 
oblasti schopni vypracovat individuální koncepty na 
vysoké odborné úrovni. Známe veškeré možnosti za-
jištění mezinárodních pohledávek, jejich přednosti 
i rizika. V této souvislosti vysvětlíme relevantní právní 
předpisy českého a slovenského právního řádu, po-
drobně rozebereme, jaká úprava zajišťovacích institu-
tů je možná a jaké výhody a nevýhody jsou s ní spoje-
ny. Náš právní posudek se přitom neomezuje jen na 
právní řád České republiky a Slovenské republiky, ale 
vztahuje se i ke všem relevantním mezinárodněpráv-
ním otázkám. Z těchto důvodů umíme zahraničním 
poskytovatelům úvěrů stejně jako zahraničním inves-
torům nabídnout kvalifikovaně vypracovaný systém 
zajištění pohledávek.

Energetické právo

Naši právníci disponují zkušenostmi v řešení právních 
otázek v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejmé-
na solárních parků.
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Poskytujeme právní poradenství projektovým develo-
perům, bankám, fondům či výrobním společnostem 
a zajišťujeme veškeré právní podklady nezbytné pro 
realizaci projektů.

Giese & Partner, s.r.o.
Ovocný trh 8
117 19 Praha 1
Tel.: +420 221 411 511
e-mail: office@giese.cz
www.giese.cz
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Glatzová & Co., s.r.o. 

Jsme přední nezávislá advokátní kancelář, pů-
sobící v České a Slovenské republice. Máme za 
sebou 27 let dobré práce, stability a organického 
růstu. Jsme jednou z nejstarších českých kance-
láří, spolehlivou stálicí na trhu právních služeb, 
nejlepší zárukou vysoké kvality. Na Slovensku 
nabízíme své služby od roku 2008.

Pravidelně získáváme významná ocenění od nezávis-
lých mezinárodních i domácích ratingových agentur.

Glatzová & Co. si získala reputaci pro své hluboké 
znalosti právního řádu, citlivý přístup k obchodním 
otázkám a pozitivní postoj k řešení právních problé-
mů. Neříkáme, proč něco nejde, hledáme řešení.

NAŠE ZÁSADY A PRIORITY
Nejde nám o kvantitu, jde nám o kvalitu. Nejsme fab-
rika na právo, nechrlíme dokumenty zkopírované ze 
standardních vzorů, hledáme sofistikovaná řešení šitá 
na míru pro konkrétní klienty a situace.

Naši klienti se mohou vždy spolehnout, že dostanou 
to, co potřebují, a tehdy, kdy to potřebují.

Máme silnou firemní kulturu a odpovědný styl práce, 
založený na vstřícnosti, ochotě a respektu, a to jak 
vůči klientům, tak i uvnitř našeho týmu. Důsledně vy-
hledáváme talentované právníky, kteří jsou zapálení 
pro svou práci a chtějí s námi dále profesně růst. Těm 
pak poskytujeme soustavné vzdělávání formou našich 

interních školení a zahraničních stáží. Svým etickým 
přístupem a upřímnou snahou po kvalitě vytváříme 
výjimečné pracovní prostředí, kde lidé pracují rádi.

Naši partneři se více než rozvoji nových obchodních 
příležitostí věnují právní práci pro klienty a vedení 
ostatních právníků v kanceláři. Každý případ je vždy 
pod supervizí jednoho z partnerů, na kterého se kli-
ent může kdykoliv obrátit.

Svůj úspěch nepoměřujeme čísly, ale spokojeností 
klientů. Naši klienti si nás vybírají pro řešení těch nej-
složitějších situací, nejnáročnějších transakcí a nejzá-
važnějších sporů. Pro dobrou práci nestačí jen znát 
paragrafy, ale vidět je v kontextu a používat obchod-
ní úsudek. Tato schopnost nám umožňuje skloubit 
právní a praktické posouzení a poskytovat rady tak, 
aby byly užitečné.

Naše práce nespočívá ve schematické aplikaci a při-
způsobování vzorových dokumentů a stanovisek. Vy-
hýbáme se stereotypům a slepému opakování toho, 
co už bylo jednou realizováno. Naše řešení a smlouvy 
jsou vždy šité na míru konkrétnímu klientovi s ohle-
dem na jeho situaci a záměry.

Klademe důraz na informovanost našich klientů 
a dbáme na to, aby všechna důležitá rozhodnutí 
klienta byla učiněna kvalifikovaně, na základě zna-
losti všech relevantních informací. Vždy se snažíme 
předložit ke zvážení veškeré možnosti, včetně naše-
ho názoru na jejich výhody a nevýhody a doporučit 
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nejvhodnější postup. Zároveň se důsledně vyhýbáme 
zatěžování klientů detaily a teoretickými rozbory.

Díky těmto hodnotám a přístupu máme silný a sta-
bilní tým vynikajících advokátů a řadu spokojených 
klientů, kteří s námi spolupracují několik let.

VLADIMÍRA GLATZOVÁ, 
zakládající partnerka, 1994

Expertka na fúze a akvizice.

„Klienti nechtějí právníka, který 
hledá problémy. Chtějí právníka, 
který je umí řešit.“

JIŘI SIXTA, partner od roku 
2008

Specialista na fúze a akvizice, 
obecné obchodněprávní služby, 
farmacii a pracovní právo.

„Odhodlání, nasazení a ochota 
pro klienty dýchat musí vycházet 
od partnerů.“

MARTIN DANČIŠIN, partner od 
roku 2009

Specialista na restrukturalizace 
a insolvence, nemovitosti, ban-
kovnictví a finance a spornou 
agendu.

„Každý klient má o spolupráci 
s právníky jiné představy. My se 
jim snažíme přizpůsobit.“

JINDŘICH KRÁL, partner od 
roku 2013

Specialista na právo společností, 
restrukturalizace a obecné ob-
chodněprávní služby.

„Nestačí jen najít řešení. Je třeba 
ho sdělit klientovi včas a srozu-
mitelným způsobem.“

LIBOR NĚMEC, partner od roku 
2015
Specialista na bankovnictví a fi-
nance, kapitálové trhy, regulaci 
finančních služeb a spornou 
agendu.

„Nestačí chápat, na co se klient 
ptá, ale také proč se na to ptá.“

ERIK KOLAN, partner od roku 
2018

Specialista na správní právo včet-
ně správního soudnictví, energe-
tiku, nemovitosti a bankovnictví 
a finance.

„Klienty nezajímá, co říká zákon. 
Potřebují radu, co mají udělat. 
Chtějí řešení.“

JAN VESELÝ, partner od roku 
2019

Specialista na fúze a akvizi-
ce, energetiku, spornou agen-
du a obecné obchodněprávní 
poradenství.

„Chladná hlava, rozum v hrsti 
a konstruktivní myšlení.“

VERONIKA PÁZMÁNYOVÁ, 
partnerka od roku 2020

Specialistka na fúze a akvizice, 
pracovní právo, spornou agen-
du a obecné obchodněprávní 
poradenství.

„Neříkat, že se něco nedá, ale na-
cházet způsoby, jak to spravit.“
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NEDÁVNÁ OCENĚNÍ
Glatzová & Co. se dlouhodobě řadí mezi nejvýznam-
nější advokátní kanceláře na trhu. Tuto pozici každo-
ročně potvrzují opakovaně získaná hodnocení od nezá-
vislých mezinárodních i domácích ratingových agentur.

LEGAL500, duben 2021

Česká republika:
bankovnictví a finance / kapitálové 
trhy-Tier 2, korporátní právo / fúze 
a akvizice – Tier 2, sporná agenda-
-TIER 3, pracovní právo-Tier 2, ener-
getika-Tier 3, nemovitosti-Tier 4, 
TMT-Tier 3

Slovensko:
korporátní právo / fúze a akvizice-Tier 5, sporná agen-
da-Tier 3, pracovní právo-Tier 3

Doporučení právníci: Libor Němec, Martin Dančišin, 
Jan Veselý, Vladimíra Glatzová, Erik Kolan, Jiří Sixta, 
Jindřich Jelínek, Veronika Pázmányová, Filip Murár, 
Jindřich Král, Jan Peřinka a Lucia Regecová

Rising star: Veronika Pázmányová

CHAMBERS EUROPE, březen 
2021

Česká republika:
kapitálové trhy (Band 3), kor-
porátní právo / fúze a akvizice 
(Band 3), bankovnictví a finance 

(Band 4), sporná agenda (Band 4), pracovní právo 
(Band 4), restrukturalizace a insolvence (Band 3), 
energetika (Band 3)

Slovensko:
korporátní právo / fúze a akvizice (Band 4)

Zakládající partnerka Vladimíra Glatzová opakova-
ně hodnocena jako „Eminent Practitioner“ v oblasti 
korporátní právo / fúze a akvizice. Partneři Jindřich 
Král (Band 4) a Jiří Sixta (Band 3) získali již po ně-
kolikáté hodnocení v oblasti korporátní právo / fúze 
a akvizice. Martin Dančišin (Band 3) je i letos hodno-
cen v oblasti restrukturalizace a insolvence. Veronika 
Pázmányová byla letos hodnocena jako "Up and Co-
ming" v oblasti korporátní právo / fúze a akvizice.

CHAMBERS GLOBAL, únor 2021
Česká republika:
korporátní právo / fúze a akvizice 
(Band 3), kapitálové trhy (Band 3), 
bankovnictví a finance (Band 4)

Zakládající partnerka Vladimíra Glatzová opakova-
ně hodnocena jako „Eminent Practitioner“ v oblasti 
korporátní právo / fúze a akvizice. Partneři Jindřich 
Král (Band 4) a Jiří Sixta (Band 3) získali již po ně-
kolikáté hodnocení v oblasti korporátní právo / fúze 
a akvizice.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU, 
listopad 2020

Vítěz kategorie: kapitálové trhy

Velmi doporučovaná kancelář: 
právo obchodních společností, 

fúze a akvizice, bankovnictví a finance, česká firma na 
mezinárodních trzích

Doporučovaná kancelář: developerské a nemovi-
tostní projekty, energetika a energetické projekty

IFLR1000, září 2020

Česká republika:
fúze a akvizice (Tier 2), restrukturali-
zace a insolvence (Tier 2), bankovnic-
tví a finance (Tier 4), kapitálové trhy 
(Tier 3), developerské projekty (other 
notable)

Slovensko:
bankovnictví a finance (Tier 4), fúze a akvizice (Tier 3)

Doporučovaní právníci: Vladimíra Glatzová 
– fúze a akvizice, Jiří Sixta – fúze a akvizice, Martin 
Dančišin – bankovnictví a finance, restrukturalizace 
a insolvence, Jindřich Král – fúze a akvizice, restruk-
turalizace a insolvence, Libor Němec – bankovnictví 
a finance, kapitálové trhy, Jan Veselý – fúze a akvizice

Rising star: Veronika Pázmányová – fúze a akvizice
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HAVEL & PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, 
Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je s týmem 
240 právníků a daňových poradců, cca 150 ad-
vokátů a celkem 500 spolupracovníků, včetně 
zaměstnanců spolupracující inkasní agentury 
Cash Collectors, největší nezávislou právnickou 
firmou ve střední Evropě. Poskytujeme kom-
plexní právní a daňové služby nejvyšší úrovně ve 
všech oblastech právní specializace a pro klienty 
podnikající ve všech podnikatelských oborech 
v České republice a na Slovensku.

NAŠE VIZE
Naší vizí je být vedoucí česko-slovenskou právnickou 
firmou trvale poskytující služby odpovídající nejvyš-
ším mezinárodním standardům právnické profese. 
Naším cílem je v souladu s tímto přístupem k po-
skytování právních a daňových služeb dále posilovat 
nadstandardní vztahy s klienty a obchodními partne-
ry kanceláře, které jim umožní maximalizovat efekt 
našich služeb pro jejich podnikatelské či jiné záměry. 
Disponujeme unikátní sítí kontaktů a stále novými 
obchodními a transakčními příležitostmi pro své kli-
enty. Usilujeme o vytvoření skutečného, oboustranně 
výhodného obchodního partnerství v duchu hlavního 
motta kanceláře „úspěch spojuje“.

NÁŠ PŘÍSTUP
Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktiv-
ním přístupem a kvalitním týmem právníků a daňo-

vých poradců, pro kterou jsou nadstandardní péče 
o klienta, mimořádná časová flexibilita a mezinárod-
ní standard kvality právních a daňových služeb nej-
vyššími prioritami. Máme individuální a osobní pří-
stup ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí. 
Usilujeme o poskytování služeb s vysokou přidanou 
hodnotou, stoprocentně splňujících či překračují-
cích očekávání, a o budování dlouhodobých vztahů 
s klienty a obchodními partnery. Kancelář je klienty 
vyhledávána pro schopnost poskytovat komplexní 
právní a daňové služby, strategické uvažování, vyso-
kou úroveň pracovního nasazení, schopnost úspěš-
ného uzavírání transakcí a prosazování zájmů klientů 
v podnikatelské praxi.

NAŠI KLIENTI
Kancelář má v současné době 2 500 klientů. Mezi 
naše klienty patří zejména velké mezinárodní společ-

H



| 2021 | Významné advokátní kanceláře190

nosti, nejvýznamnější české a slovenské firmy, včet-
ně strategických státních podniků a orgánů veřejné 
správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé 
a investoři. Je mezi nimi také cca 150 z 500 největších 
světových společností podle publikace Fortune 500 
a téměř 50 společností zařazených do žebříčku nej-
větších českých firem Czech Top 100.

Máme unikátní síť kontaktů ve všech klíčových ob-
lastech našeho působení; v soukromé i veřejné sféře, 
v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Kancelář 
je strategickým právním a daňovým poradcem téměř 
všech klíčových bank a dalších finančních institucí 
v ČR, včetně jejich oficiálních asociací, a dále má ve 
svém portfoliu nejširší korporátní a privátní klientelu 
v České republice i na Slovensku. Mezi naše klienty se 
řadí zhruba 250 fyzických osob z řad nejvýznamnějších 
českých, slovenských a zahraničních podnikatelů, čle-
nů nejvyššího managementu předních obchodních 
společností, sportovců, umělců a osob působících ve 
vrcholových veřejných funkcích. Pracujeme pro zhru-
ba třetinu nejbohatších Čechů a Slováků.

MEZINÁRODNÍ DOSAH
Jsme schopni zajistit vysoce kvalitní služby téměř 
po celém světě. Máme nejkomplexnější mezinárod-
ní podporu dostupnou pro české a slovenské ad-
vokátní kanceláře. Poskytujeme právní poradenství 
ve 12 jazycích v téměř 110 zemích světa. Až 70 % 
našich případů obsahuje mezinárodní prvek. Kan-
celář úzce spolupracuje s předními mezinárodními 
právnickými firmami v Evropě, Asii, Severní Americe, 
Africe i Austrálii. Naši klienti mají díky tomu přístup 
k mezinárodním i lokálním znalostem a odbornosti 
prostřednictvím více než 90 tisíc právníků v přibližně 
160 zemích světa. Vysokou kvalitu služeb, spolehli-
vost a nezávislost kanceláře dokládá i skutečnost, že 
jsme se stali vyhledávaným partnerem pro špičkové 
mezinárodní a zahraniční právnické firmy, které ne-
mají pobočku v České republice, na Slovensku či v ze-
mích střední a východní Evropy – zastupujeme napří-
klad 8 z 10 nejprestižnějších mezinárodně působících 
amerických právnických firem.

SLOVENSKÁ KANCELÁŘ
Bratislavská kancelář je hlavním kontaktním místem 
nejen pro klienty ze Slovenska, ale i pro české a zahra-
niční klienty podnikající ve Slovenské republice. Kan-

celář svým klientům dlouhodobě poskytuje komplex-
ní právní poradenství ve všech standardních právních 
oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou čin-
ností. V současné době slovenský právní tým tvoří 
více než 30 právníků, což z něj činí jednu ze tří největ-
ších advokátních kanceláří ve Slovenské republice, 
a poskytuje služby přibližně 300 stálým klientům.

OCENĚNÍ NAŠÍ KANCELÁŘE
HAVEL & PARTNERS je nejúspěšnější kanceláří s nej-
komplexnějšími službami v České republice i na 
Slovensku dle celkového součtu všech nominací a ti-
tulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická 
firma roku. Kancelář se čtyřikrát za posledních šest 
let stala absolutním vítězem této soutěže, kdy získala 
hlavní ocenění Právnická firma roku pro domácí kan-
celář (2015, 2017, 2018, 2020), a ve všech oborových 
kategoriích se umístila mezi nejvíce doporučovaný-
mi kancelářemi. Je rovněž čtyřnásobným držitelem 
ceny Právnická firma roku za nejlepší klientské služby 
(2015, 2016, 2019, 2020), stejné ocenění získala kance-
lář také na Slovensku (2020, 2021).

Nejlepší právnickou firmou působící v České republice 
byla kancelář HAVEL & PARTNERS vyhlášena prestižní-
mi britskými ratingovými agenturami Chambers and 
Partners (2020, 2021) a Who’s Who Legal (2018, 2019).

V oblasti M&A je kancelář nejlepší právnickou firmou 
v České republice na základě výročních cen Interna-
tional Advisory Experts (2018, 2019). V rámci soutě-
že Právnická firma roku zvítězila v této kategorii jak 
v České republice (2019, 2020), tak na Slovensku (2020, 
2021).
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Na Slovensku dále získala za fúze a akvizice šestkrát 
za sebou prestižní globální cenu M&A Today Awards 
(2013–2018) a opakovaně též prvenství v žebříčku 
Lawyer International Legal 100 (2017, 2018).

Prestižní mezinárodní ratingové agentury EMIS Deal-
Watch a Mergermarket zařazují HAVEL & PARTNERS již 
od roku 2010 na přední příčky podle počtu realizova-
ných transakcí v České republice. Podle počtu reali-
zovaných transakcí je také top kanceláří v regionu vý-
chodní Evropy podle zahraničního žebříčku Refinitiv 
(2019). Na základě výročních cen magazínu Acquisiti-
on International se kancelář stala pro rok 2019 práv-
nickou firmou roku v oblasti M&A ve střední Evropě.

Kancelář obdržela také řadu neprávnických ocenění. 
Podle kritérií, jakými jsou známost, budování brandu, 
inovace nebo prestiž, byla HAVEL & PARTNERS již šest-
krát oceněna titulem Czech Business Superbrands 
monitorujícím nejlepší značky na trhu. Sedmý rok po 
sobě drží prvenství v žebříčku TOP Zaměstnavatelé.

OBLASTI SPECIALIZACE
Právníci advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS si 
uvědomují, že poskytování právních služeb vysoké 
úrovně vyžaduje nejen podrobnou znalost právních 
předpisů a jejich aplikace, ale i širší vědomosti o pří-
slušném podnikatelském odvětví jejich klientů.

Proto jsme vytvořili systém řízení právní kanceláře 
nejen dle právních specializací, ale i podnikatelských 
oborů. Toto organizační uspořádání směřuje k maxi-
málně efektivnímu poskytování právních služeb, kdy 
komplexní projekty jsou řízeny seniorními právníky se 
širokými praktickými zkušenostmi za podpory speci-
alistů na příslušné právní obory.

Právníci kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti zejmé-
na v následujících oblastech: právo obchodních 
společností; fúze a akvizice podniků a obchodních 
společností; corporate governance; daňové právo; 
nemovitosti a stavebnictví; právo životního prostře-
dí; bankovnictví, pojišťovnictví, finance a kapitálový 
trh; zastupování v soudních, správních a rozhodčích 
řízeních; veřejný sektor – regulace, veřejné zakázky 
a PPP; duševní vlastnictví; informační technologie; 
elektronická komunikace; ochrana osobních údajů; 
média; insolvence a reorganizace; právo a ekono-
mie hospodářské soutěže; právo EU; pracovní prá-

vo a právo sociálního zabezpečení; reklamní právo; 
ochrana spotřebitele; nekalá soutěž; trestní právo; ro-
dinné právo; komplexní právně-daňové poradenství 
pro privátní klienty.

PODNIKATELSKÉ OBORY
Právníci kanceláře získali významné zkušenosti v násle-
dujících podnikatelských oborech a dále se na tyto obo-
ry zaměřují: nemovitosti a stavebnictví, včetně návaz-
ných dodavatelů; bankovnictví a ostatní finanční služby 
(včetně leasingu a faktoringu); energetika, utility, těžba 
surovin, životní prostředí a odpadové hospodářství; 
automobilový průmysl; hutnictví, strojírenství, chemic-
ký průmysl a zpracování ropy; pošta, telekomunikace 
a informační technologie; doprava a logistika; veřejný 
sektor a regulace (kromě dopravy, energetiky, školství, 
zdravotnictví atd.); spotřební zboží/FMCG (včetně pro-
vozovatelů řetězců); potravinářský průmysl (včetně ta-
bákového průmyslu), zemědělství a lesnictví; farmacie 
a zdravotnictví (včetně sociální péče); zbrojní průmysl; 
média a mediální služby; “professional services”; pojiš-
ťovnictví a penzijní fondy; hotelnictví a cestovní ruch; 
školství, kultura (věda a výzkum); sportovní právo; lote-
rie a hry; ostatní služby a výroba (např. elektrotechnika 
a elektronika, gumárenský a plastikářský průmysl, sklo 
a keramika, textilní, oděvní, kožedělný a polygrafický 
průmysl, výroba papíru a celulózy, dřevozpracující prů-
mysl, výroba stavebních hmot, bezpečnostní služby).

PŘEHLED VYBRANÝCH NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
TRANSAKCÍ ROKU 2020
 	Komplexní právní poradenství při realizaci vnitro- 

skupinového rozdělení odštěpením společnosti 
Pražská teplárenská a.s. s pěti nástupnickými 
společnostmi.

 	Zastupování T-Mobile Czech Republic v řízení 
vedeném Evropskou komisí týkajícím se dohody 
o sdílení sítí mezi dvěma největšími českými tele-
komunikačními operátory, T Mobile a O2 CZ / CE-
TIN, včetně přípravy vyjádření ke sdělení výhrad.

 	Komplexní právní poradenství společnosti Sekyra 
Group v rámci developerských projektů Smíchov 
City a Rohan City.

 	Poradenství Komerční bance, České spořitelně 
a ČSOB v oblasti kontroly koncentrací a úspěšné 
zastupování klientů před Evropskou komisí a ÚOHS.

 	Komplexní právní poradenství a právní zastupo-
vání v několika soudních sporech a správních říze-
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ních souvisejících s dodávkami energií pro největší 
hutní komplex v ČR – Novou huť v Ostravě.

 	Komplexní právní podpora pro Správu železnic 
při přípravě projektu Krušnohorského tunelu, který 
vzniká ve spolupráci s Deutsche Bahn Netz AG.

 	Právní poradenství Ministerstvu obrany ČR při 
realizaci veřejné zakázky na zajištění protiletadlo-
vého kompletu SHORAD.

 	Zastupování České spořitelny jako jednoho z nej-
větších zajištěných věřitelů a jednoho z členů věři-
telského výboru v insolvenčním řízení vedeném se 
společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING.

 	Poradenství společnosti Intel Corporation v rám-
ci posouzení a analýzy možností a variant přecho-
du zaměstnanců v rámci transakce uskutečňované 
na území ČR.

 	Komplexní poradenství skupině E.ON při prodeji 
společnosti innogy Česká republika a.s. společnos-
ti MVM Group.

 	Zajištění komplexního poradenství při prodeji čes-
ké společnosti GuideVision indické IT společnosti 
Infosys.

 	Komplexní finanční poradenství při vstupu společ-
nosti předního českého dodavatele softwaru firmy 
eMan na burzu START.

CSR & PRO BONO
Kancelář systematicky a dlouhodobě podporuje dob-
ročinné projekty a věnuje se pro bono činnosti, a to 
především prostřednictvím právních služeb poskyto-
vaných zdarma nebo za symbolickou cenu na princi-
pu dobrovolnosti našich spolupracovníků, případně 
i formou finančních darů.

Podporujeme filantropii, dárcovství a komunitní roz-
voj, kulturu a vzdělávání, zdravotně sociální projekty 
i oblast životního prostředí či inovativního podnikání. 
V posledních letech jsme pomohli mnoha charita-
tivním projektům a nadacím, například Nadaci Via, 
Nadaci Taťány Kuchařové, Leontince, Lince bezpečí, 
Nadaci Naše dítě, Člověku v tísni, Nadačnímu fondu 
Českého rozhlasu (projektu Světluška), Nadaci Dětský 
mozek, organizaci DEBRA ČR, Nadačnímu fondu dět-
ské onkologie Krtek, Alzheimercentru, neziskové or-
ganizaci Loono nebo také Muzeu Kampa. Od března 
2020 jsme zdvojnásobili naši pro bono pomoc, a to 
jak tu finanční, tak i objem bezplatné právní pomoci, 
a pomáháme především lidem a neziskovým organi-
zacím, které postihla pandemie.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15 – Florentinum, recepce A
110 00 Praha 1
Tel.: +420 255 000 111
e-mail: office@havelpartners.cz
www.havelpartners.cz
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HKDW HOLASEK s.r.o.,  
advokátní kancelář

Na začátku května 2021 spojila HKDW Legal s.r.o., 
advokátní kancelář, svou praxi se zkušeným 
advokátem a senátorem JUDr. Janem Holáskem, 
LL.M. Společně se nyní věnují advokacii 
pod obchodní firmou HKDW HOLASEK s.r.o., 
advokátní kancelář (dále jen „HKDW HOLASEK“). 
Tímto spojením dojde k synergii výjimečných 
zkušeností JUDr. Jana Holáska, LL.M., odborných 
i lidských, právních, investičních a konečně 
i veřejných s komplexními zkušenostmi 
dosavadního týmu HKDW Legal s.r.o., advokátní 
kancelář, a s jejím zázemím. HKDW HOLASEK 
si i po spojení chce uchovat spíše “komorní” 
charakter kanceláře do 25 právníků, a přitom 
nadále poskytovat svým klientům komplexní 
právní poradenství na nejvyšší profesní úrovni.

HKDW HOLASEK má v současnosti 4 partnery 
a disponuje týmem celkem 15 právníků. Partneři 
a většina advokátů HKDW HOLASEK před příchodem 
do HKDW HOLASEK působili v předních českých nebo 
mezinárodních advokátních kancelářích.

Právní služby poskytuje HKDW HOLASEK ve všech 
významných oborech práva, zejména v oblasti 
práva občanského, korporátního, práva duševního 
vlastnictví (s důrazem na právo autorské a známkové), 
práva nemovitostního, pracovního a finančního 
práva, práva veřejných zakázek, energetického práva 
a též v oblasti práva trestního. Věnujeme se v rozsáhlé 
míře sporové agendě, kde své klienty standardně 
a ve velké míře zastupujeme v soudních sporech, 

rozhodčích řízeních (včetně arbitráží mezinárodních), 
řízeních insolvenčních a insolvenčním řízením 
vyvolaných i v řízeních před správními orgány včetně 
řízení daňových.

Klienty HKDW HOLASEK jsou přední české i zahraniční 
společnosti. Právní služby poskytujeme mj. Raif- 
feisenbank a.s., Sberbank CZ, a.s. a Equa bank a.s., 
společnostem z významných finančních skupin 
jako WARIMPEX a PROXY – FINANCE, nebo jedné 
z nejvýznamnějších středoevropských pojišťovacích 
skupin Vienna Insurance Group. Působíme rovněž 
pro významné industriální klienty, např. Kajima 
Czech Design and Construction s.r.o., SIPRAL a.s. 
nebo společnosti z energetické skupiny KOMTERM. 
Z dalších klientů si dovolujeme zmínit společnosti 
CSL BEHRING s.r.o., GDF International, Pharmazet 
Group s.r.o., SP Bohemia, k.s., TEEKANNE, s.r.o., 
Vienna International Hotelmanagement AG, YINACHI, 
s.r.o. nebo investiční skupina Nordic Investors.

Za zvláštní zmínku stojí i naše zkušenosti 
z insolvenčního řízení, kdy jsme poskytovali 
komplexní právní poradenství insolvenčním 
správcům různých úpadců, např. SAZKA a.s., Česká 
Unigrafie, a.s., BOHEMIA PRINT a.s. nebo BREDA 
HOLDING a.s. Bohaté zkušenosti máme samozřejmě 
rovněž s právní podporou věřitelů v průběhu 
insolvenčních řízení.

Tři z našich společníků jsou zapsáni jako rozhodci 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
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republiky a Agrární komoře České republiky. Díky 
tomu disponujeme zkušeností při rozhodování sporů 
i z pohledu osoby spor rozhodující. Tyto zkušenosti 
pak samozřejmě uplatňujeme ve prospěch svých 
klientů v rozhodčích řízeních, ve kterých je jako 
advokáti zastupujeme. Jeden z našich společníků 
je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže.

V HKDW HOLASEK si zakládáme na tom, že společníci 
neslouží pouze jako nosiči jména kanceláře, ale že 
se jako právníci aktivně podílejí na řešení případů. 
Aktivní účastí našich společníků na řešení konkrétních 
případů vždy usilujeme o to, abychom pro klienty 
nebyli právními poradci pouze aplikujícími platné 
právo, ale abychom byli schopni identifikovat 
obchodní cíle klientů a tomu přizpůsobit zvolenou 
právní a obchodní strategii, která má být pouze 
nástrojem k dosažení takových cílů. Klientům se 
snažíme vždy dát jednoznačnou, srozumitelnou 
a konkrétní odpověď s vysokou přidanou a praktickou 
hodnotou. Ostatně mottem naší kanceláře je „Jsme 
právníci, kteří s Vámi mluví jako lidé“.

HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 583/15
110 00  Praha 1
Tel.: +420 272 143 399
e-mail: office@hkdwholasek.cz
www.hkdwholasek.cz
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HLADKY.LEGAL 
advokátní kancelář s.r.o.

Jsme advokáti s více než dvaceti lety zkušeností 
v oblasti poskytování právních služeb korporát-
ním klientům a privátním investorům. Při práci 
na lokálních i mezinárodních projektech jsme 
schopni podporovat velké nadnárodní společ-
nosti, ale i menší firmy.

Mále silné regionální a rodinné kořeny, podíleli jsme 
se ale i na řadě mezinárodních transakcí. Poskytuje-
me špičkové právní služby a vážíme si dlouhodobých 
osobních vztahů. Na každý projekt vždy sestavujeme 
individuální tým ze specialistů v jejich oborech, kteří 
chápou obchodní fungování, principy a cíle klienta, 
abychom dokázali poskytnout službu, která bude 
mít skutečně přidanou hodnotu. Dlouhodobou spo-
lupráci s našimi klienty chápeme jako hledání ces-
ty k nejvíce efektivním řešením otázek, před nimiž 
stojí. Problémům ale raději předcházíme – šetříme 
tak čas i náklady na obou stranách. Trváme proto 
na tom, aby naši spolupracovníci v jednotlivých pří-
padech vždy rozuměli oboru činnosti klienta a jeho 
specifikům.

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?
Specializujeme se na poradenství korporátním klien-
tům a privátním investorům zejména v oblasti akvizic 
a investic, včetně těch mezinárodních, nemovitostí, 
obchodních vztahů a práva obchodních společnos-
tí. Právní služby poskytujeme v češtině, angličtině, 
němčině a francouzštině.

VÝBĚR ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ
Podíleli jsme se na celé řadě významných transakcí 
v oblasti akvizic, prodejů a restrukturalizací realizo-
vaných jak soukromými investory, tak nadnárodními 
nebo velkými českými společnostmi na území České 
republiky a v zahraničí.

Právní poradenství však poskytujeme i při přípravě 
investic do malých start-upů nebo budování nemo-
vitostních portfolií pro rodiny a soukromé investory.

V posledním roce jsme se podíleli například na násle-
dujících transakcích:

 	Akvizice 50% akcií společnosti Technologický Park 
Brno pro Město Brno

 	Akvizice společnosti Značky Morava, jednoho z nej-
větších dodavatelů vodorovného značení v České 
republice a na Slovensku ze strany CIDEM Invest

 	Právní poradenství v souvislosti s management 
buy-out v Technodat, CAE-systémy, nejvýznam-
nějším implementátorovi řešení 3DEXPERIENCE 
společnosti Dassault Systemes

 	Právní poradenství při prodeji Vysoké školy 
hotelové

 	Právní poradenství pro Garage Angels při investici 
do Agdata

 	Akvizice podniku ZPA Industry pro společnost 
B:Tech

 	Prodej bioplynového projektu Rebios společností 
RESPONO
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 	Investice společnosti WASA Group do projektu 
rPET InWaste

 	Právní poradenství při investici Garage Angels do 
společnosti City Courier

 	Převzetí pozice nejvýznamnějšího investora v my-
SASY privátním osobou

 	Rozprodej rozsáhlého nemovitostního portfolia 
skupiny Reality Investing

PODPORUJEME
Kromě řady jednotlivých dobročinných projektů již 
řadu let spolu s American Fund for Czech and Slovak 
Leadership Studies podporujeme Centrum pro ta-
lentovanou mládež, internetový projekt proti šikaně 
Nenech to být, Salesiánské středisko mládeže a br-
něnskou pobočku společnosti KROUŽKY.

TÝM
Mgr. Jan Hladký, LL.M.
mezinárodní projekty a oblast 
fúzí, akvizic, práva obchodních 
společností včetně transakcí 
v oblasti private equity a venture 
capital

Mgr. Lucie Hladká, MA

nemovitostní právo a transakce 
s nemovitostmi, fúze, akvizice, 
právo obchodních společností, 
hospodářská soutěž a obecné 
obchodní právo

Mgr. Ing. Nikola Chalupská

Fúze, akvizice, korporátní pora-
denství, právo obchodních spo-
lečností a poradenství v rámci 
smluvního a nemovitostního 
práva a práva cenných papírů

JUDr. Martin Holík LL.M. Eur
nemovitostní právo a transakce 
s nemovitostmi, akvizice, právo 
obchodních společností a obec-
né obchodní právo

Mgr. Daniel Sekanina
soudní spory, trestní právo, právo 
obchodních společností a trans-
akce s nemovitostmi, obecné 
obchodní právo a pracovní právo

Mgr. et Mgr. Michaela Knitlová

soudní spory, rodinné a alimen-
tační právo, nemovitostní prá-
vo a transakce s nemovitostmi, 
právo obchodních společností 
a obecné obchodní právo

HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Orlí 483/1
602 00 Brno
Tel.: +420 734 680 390
e-mail: office@hladky.legal
www.hladky.legal/
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HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI 
advokátní s.r.o.

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři 
existuje od roku 1990 a patří mezi renomova-
né kanceláře zaměřené na právní a poradenské 
služby pro veřejný i soukromý sektor v oblastech 
obchodního práva, nemovitostí, sporů, duševní-
ho vlastnictví, práva informačních technologií, 
veřejných zakázek, hospodářské soutěže, pra-
covního práva a dalších. Kancelář poskytuje tyto 
služby řadě nadnárodních společností a jejich 
dceřiným společnostem i tuzemským společnos-
tem a institucím veřejného sektoru. Kancelář je 
členem mezinárodní sítě právních kanceláří Ally-
Law zaměřených primárně na obchodněprávní 
poradenství se 60+ členy ve 40+ zemích a více než 
2000 právníky. Kancelář úzce spolupracuje s vý-
znamnými mezinárodními auditorskými a daňo-
věporadenskými společnostmi zejména v rámci 
akvizic, služeb projektového poradenství, veřej-
ných zakázek, projektů v oblasti VaVaI, zpracová-
ní analýz, metodik a legislativních prací.

JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska jsou zkuše-
nými rozhodci zapsanými na listině rozhodců Roz-
hodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární 
komoře ČR. JUDr. Pavel Holec je členem Kontrolní 
rady České advokátní komory.

Veřejné zakázky: Právní poradenství v oblasti „pu-
blic procurement“ je tradiční součástí našich služeb 
jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. Zahrnuje jed-
nak podporu zadavatelů VZ k úspěšnému zvládnutí 
nástrah zadávacích řízení, jednak podporu dodava-

telů (uchazečů) při účasti v zadávacím řízení. Zvláštní 
specializací kanceláře je poradenství při zadávání VZ 
financovaných ze SFEU (zejména OP VaVpI, OP VK, OP 
LZZ, OP PI apod.) či jiných forem podpory. AK HOLEC, 
ZUSKA & Partneři se může pochlubit poradenstvím 
v rámci projektu spolupráce v oblasti leteckého vý-
zkumu v řádu několika miliard Kč pro ČVUT, Fakultu 
strojní v rámci spolupráce s GE Aviation v souvislosti 
s plánovanou investicí GE Aviation v ČR nebo pora-
denstvím pro FZÚ, v.v.i. v rámci komplexního právní-
ho poradenství pro projekt výstavby a vybavení cent-
ra ELI Beamlines v Dolních Břežanech v řádu několika 
miliard korun. Kancelář má ostatně velmi silnou pozi-
ci v rámci poskytování poradenství pro české vysoké 
školy, pro které administruje zakázky v hodnotě desí-
tek mld. Kč.

Právo obchodních společností: kancelář posky-
tuje komplexní právní služby při strukturování, pro-
jednávání a realizaci obchodních smluv všech typů 
pro podnikatelskou činnost na území ČR. Služeb 
kanceláře na tomto poli průběžně využívá celá řada 
velkých nadnárodních seskupení, zahraničních firem, 
ale i ryze českých společností. Kancelář rovněž nabízí 
právní služby při přípravě, zahájení a realizaci podni-
katelské činnosti v ČR prostřednictvím obchodních 
společností zde zakládaných či nabývaných.

Nemovitosti: kancelář má bohaté zkušenosti v ob-
lasti transakcí s nemovitostmi. Poradenská činnost 
se dotýká veškerých aspektů transakcí, vč. zakládání 
SPV, strukturování projektů, realizace kupních smluv, 
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smluv pro realizaci výstavby, asistence při získání 
potřebných souhlasů pro územní a stavební řízení, 
financování projektů, nájmu apod.

Spory, arbitráž: kancelář poskytuje právní služby 
v řízení před soudy v obchodních a občanských spo-
rech, v řízení před rozhodčími soudy (arbitráž), v ad-
ministrativních řízeních před správními orgány a při 
přezkumu rozhodnutí správních orgánů řádnými sou-
dy. Kancelář zastupuje řadu významných společností 
v žalobách před soudy o přezkoumání správních (ad-
ministrativních) rozhodnutí.

Pracovní právo: kancelář poskytuje široké spekt-
rum služeb při strukturování a projednávání, realizaci 
i ukončování pracovních smluv. Tyto služby zahrnují 
veškeré aspekty pracovního práva v ČR a zaměřu-
jí se i na problematiku agenturního zaměstnávání. 
V neposlední řadě se kancelář specializuje na řešení 
otázek souvisejících s odpovědností zaměstnavatelů 
v oblasti BOZP, pracovních úrazů a nemocí z povolání 
apod.

Právo duševního vlastnictví: kancelář se v oblasti 
práv průmyslových a práva duševního vlastnictví za-
měřuje, mimo ochranných známek, vynálezů, průmy-
slových a užitných vzorů, na ochranu zeměpisných 
označení a označení původu, správu portfolií prů-
myslových práv, SW a jeho právní ochranu, autorské 
právo, na poradenství při nakládání s duševním 
vlastnictvím v rámci projektů v oblasti VaVaI.

Hospodářská soutěž (oblast veřejné podpory): 
kancelář se v posledních 10 letech významně angažu-
je v oboru hospodářské soutěže, a to v oblasti veřejné 
podpory. Je konzultačním partnerem řady řídících 
orgánů operačních programů SF EU, včetně imple-
mentační struktury (MŠMT, TAČR, MHMP a množství 
výzkumných organizací v pozici vysokých škol, ve-
řejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic 
apod.

Mezi další významné služby, které kancelář běžně 
poskytuje, patří financování sociálních služeb 
zahrnující 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 ev-
ropské úpravy financování VaVaI, na vnitřní poměry 

výzkumných organizací a na problematiku transferu 
technologií.

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o.
Radlická 1c / 3185 – Palác Anděl
150 00 Praha 5
Tel.: +420 296 325 235
e-mail: recepce@holec-advokati.cz
www.holec-advokati.cz
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HSP & Partners 
advokátní kancelář v.o.s.

Advokátní kancelář HSP & Partners v.o.s. se síd-
lem v Praze patří k nejstarším, ryze českým kan-
celářím v České republice. Je synonymem pro 
zkušenost, profesionalitu, komplexnost služeb 
a úspěšnost v právních sporech.

Advokátní kancelář HSP & Partners v.o.s. poskytuje 
svým klientům právní služby už od roku 1991. V sou-
časné době stojí v jejím čele tři společníci: její spolu-
zakladatel JUDr. Květoslav Hlína, Mgr. Štěpán Schenk 
a JUDr. Lenka Příkazská. Pracovní tým HSP & Partners 
tvoří převážně mladý a dynamicky se rozvíjející kolek-
tiv právníků. Aktivní, flexibilní a současně i odpověd-
ný přístup k potřebám klientů se tak propojuje s mno-
haletými zkušenostmi v oboru.

Díky rozmanité specializaci jednotlivých advokátů, 
advokátních koncipientů a zázemí kvalitní administ-
rativy poskytujeme našim klientům právní servis přes-
ně podle jejich přání a současně předjímáme budoucí 
vývoj každé kauzy. Naše motto proto zní: „Úspěšný 
advokát vidí za tři rohy“. Důraz klademe rovněž na pre-
venci budoucích právních sporů, ať už při důkladném 
posuzování smluvní dokumentace nebo odborném 
právním poradenství souvisejícím s řízením obchod-
ních společností – tzv. corporate governance.

Zásluhou našeho členství v Asociaci mezinárodních 
advokátních kanceláří LIBRALEX, která působí ve 
všech zemích Evropy, Severní Ameriky a ve vybraných 
státech ostatních kontinentů, jsme schopni poskyto-
vat právní služby s mezinárodním přesahem. Právní 

služby poskytujeme také v anglickém, německém, 
francouzském a ruském jazyce.

I proto naše kancelář získává pravidelně ocenění 
v prestižní soutěži Právnická firma roku. V roce 2019 
se stala velmi doporučovanou kanceláří v katego-
rii Česká firma na mezinárodních trzích a dopo-
ručovanou kanceláří v kategorii Veřejné zakázky 
a v roce 2020 jsme pozice v tomto jediném oficiálním 
žebříčku nejlepších advokátních kanceláří v České re-
publice obhájili.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Poskytujeme zejména právní poradenství účastní-
kům veřejných zakázek při zpracování nabídek, vy-
pořádání dotazů, podávání námitek vůči úkonům 
zadavatelů a právní zastoupení před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže a v navazujícím soud-
ním přezkumu. Samozřejmě také zastupujeme klien-
ta při uzavírání smluv se zadavatelem na plnění veřej-
né zakázky a při řešení veškerých sporů plynoucích 
z této smlouvy. Právní poradenství zajišťujeme rovněž 
zadavatelům zakázek a dohlížíme pak na celý proces 
zadávání zakázky. Jen v loňském roce přesáhla hod-
nota veřejných zakázek, u kterých jsme našim klien-
tům zajišťovali právní servis, 10 mld. korun.

OBCHODNÍ PRÁVO
Nabízíme právní služby v akviziční činnosti klientů, 
zpracování právních due diligence. Zajišťujeme se-
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pis a připomínkování obchodních smluv, především 
smluv o dílo na velké technologické celky a staveb-
ní projekty. Jednáme s protistranou o podmínkách 
a obsahu smluv.

M&A A KORPORÁTNÍ PRÁVO
Organizujeme valné hromady, zajišťujeme zápisy 
změn v obchodním rejstříku. Pomáháme řešit soudní 
spory mezi společníky obchodních korporací. Jako 
právní podpora se účastníme jednání statutárních 
orgánů, kontrolujeme korporátní dokumenty, posky-
tujeme komplexní právní řešení statusových věcí. Za-
kládáme obchodní korporace, pomáháme při jejich 
přeměně, fúzi, zániku a likvidaci.

Aktuálně vnímáme jako citlivou oblast trestní odpo-
vědnosti právnických osob. V souvislosti s vývojem 
rozhodovací praxe soudů ji považujeme za mimo-
řádně důležitou a nastavení příslušných pravidel za 
běžný standard odpovědného řízení společností. Pro 
své klienty průběžně implementujeme tzv. politiku 
compliance a nastavujeme systém průběžných škole-
ní a vyhodnocování funkčnosti sytému. Politiku com-
pliance zavádíme vždy na míru podle konkrétních 
potřeb klienta.

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Věnujeme se obraně klientů příslušných úřadů ve-
řejné správy, a to se zvláštní specializací na právo 
životního prostředí a stavební právo. Zajišťujeme 
sepis návrhů na zahájení řízení, vyjádření, stížností 
či jiných podání správnímu orgánu, opravných pro-
středků ve správním řízení (odvolání, rozklad, ob-
nova řízení, přezkum mimo odvolací řízení), žaloby 
proti rozhodnutím správních orgánů zastupování 
občanů i právnických osob v řízení před správními 
soudy a kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu 
soudu.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Našim klientům nabízíme právní poradenství v oblas-
tech autorského práva, práva průmyslového vlastnic-
tví – patenty, užitné vzory, ochranné známky, jejich 
přihlašování. Zastupujeme je v řízení před Úřadem 
průmyslového vlastnictví, v litigacích souvisejících 
s právem duševního vlastnictví, při nichž řešíme ná-
roky z porušení práva průmyslového vlastnictví.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
Díky zkušenostem z pozice insolvenčního správce po-
skytujeme našim klientům také kvalitní právní pora-
denství v oblasti insolvenčního práva, ať už se nacházejí 
v pozici věřitele či dlužníka. Zajistíme řádné přihlášení 
pohledávek klienta, uplatnění jeho práv v insolvenčním 
řízení, v průběhu konkurzu, reorganizace či oddlužení, 
ale i obranu věřitele proti insolvenčnímu správci, pokud 
pohledávky klienta popře, nebo zastupování věřitelů ve 
věřitelských orgánech. Klientům poskytujeme ochranu 
jejich práv i tehdy, pokud insolvenční správce jejich ma-
jetek zahrne do majetkové podstaty nebo na něj uplat-
ňuje jiné právo. Klientům v úpadku pomáháme hledat 
zákonné cesty k řešení jejich svízelné situace.

TRESTNÍ PRÁVO
Poskytujeme kvalifikovanou obhajobu ve všech fázích 
trestního řízení (zejména přípravného řízení, obhajo-
by při soudním řízení, podání řádných i mimořádných 
opravných prostředků). Zajišťujeme také uplatnění 
nároků poškozených trestným činem v trestním řízení. 
Zabýváme se rovněž trestnými činy právnických osob.

SPRÁVA POHLEDÁVEK
Nabízíme komplexní zajištění práv věřitelů pohledá-
vek, jejich vymáhání (zasílání předžalobních výzev 
k úhradě, podání žaloby či elektronického platebního 
rozkazu, právní zastoupení v soudním či rozhodčím 
řízení a exekučním, případně insolvenčním řízení). 
Připravujeme rovněž dohody o splátkách či jiné efek-
tivní vždy na míru zpracované mimosoudní řešení.

PRÁVO EU A CIZÍ PRVEK
Spolupracujeme s advokátními kancelářemi, které 
jsou členy asociace Libralex s celosvětovou působ-
ností. To nám umožňuje do řešení každé kauzy zapojit 
místní advokáty, kteří dokonale znají prostředí i daný 
právní řád. Výhodou pro naše klienty je pak to, že stále 
komunikují se „svým“ advokátem. Klienti, kteří obcho-
dují se zahraničními subjekty, se proto mohou obracet 
na naši kancelář a nemusejí hledat zahraniční advoká-
ty. Poskytujeme právní služby i na Slovensku.

DAŇOVÉ A FINANČNÍ PRÁVO
Poskytujeme právní služby v řízení dle daňového 
řádu, právní poradenství v dotačních projektech, 
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v jednání s poskytovateli dotace a zpracování pří-
slušných právních podání. Úzce spolupracujeme 
také s daňovými poradci a účetními auditory, neboť 
ošetření daňově-účetních aspektů považujeme za 
nedílnou součást komplexních služeb. Naše klienty 
zastupujeme rovněž v řízení před správcem daně.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
Rozhodli jsme se vyjít vstříc přáním a požadavkům 
našich klientů, kteří kromě právního servisu měli zá-
jem rovněž o ekonomické a daňové poradenství a ve-
dení účetnictví včetně mzdové agendy. Tuto službu 
nyní zajišťuje naše propojená společnost HSP účetní 
a daňová kancelář a.s. disponující kvalitním a kvalifi-
kovaným personálním zázemím.

HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.
Vodičkova 710/31
110 00  Praha 1
Tel.:  +420 734 363 336
e-mail: ak@akhsp.cz
www.akhsp.cz

HSP účetní a daňová kancelář a.s.
Čechova 1184/2
750 02  Přerov
e-mail: info@hspudk.cz
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INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o. 

INVICTA je mladá advokátní kancelář s úspěš-
nou praxí. Tým tvoří profesionálové s bohatými 
zkušenostmi z mezinárodních advokátních kan-
celáří, společností a projektů. Cílem je poskyto-
vat nadstandardní právní služby a poradenství 
jak velkým korporacím, tak menším a středním 
firmám.

Je také dvojnásobným držitelem prestižního ocenění 
LEGAL 500. Advokáti Martin Mládek, Petra Potočková 
a Milan Prieložný patří mezi top doporučené advoká-
ty tohoto mezinárodního žebříčku. Kolektiv se neu-
stále rozrůstá. Jen v letošním roce jej doplnili dva noví 
advokáti a jeden koncipient, dva stávající koncipienti 
se stali advokáty. Důraz je kladen na dosahování cílů 
prostřednictvím týmové spolupráce, založené na vzá-
jemné důvěře.

Stěžejními specializacemi jsou oblasti nemovitostí, 
stavebního práva a fúzích a akvizic. V oblasti deve-
loperské činnosti INVICTA pomáhá předním českým 
developerům v povolovacích procesech v rámci plá-
nování výstavby i v případných správních sporech. 
Rozsáhlé právní poradenství zabezpečuje svým klien-
tům také v oblasti fúzí a akvizic nebo při financování 
projektů a společností. Právní poradenství poskytuje 
mimo jiné i významným realitním kancelářím.

NEMOVITOSTI A STAVEBNICTVÍ
INVICTA zastupuje své klienty v procesech územního 
plánování, stavebních řízení, v řízeních týkajících se 

otázek životního prostředí, stejně jako v příslušných 
soudních řízeních a při mimosoudním řešení sporů. 
Při zajištění financování developerských projektů 
jsou klientům k dispozici komplexní zkušenosti s pro-
jektovým a strukturovaným financováním. Cílem je 
nejen zajistit nejlepší možné podmínky u bank nebo 
soukromých investorů, ale také zprostředkovat pří-
stup k novým možnostem financování. Poradenství 
je zaměřeno mimo jiné také na strategii komerční 
výstavby, plánování staveb kancelářských a obytných 
budov nebo průmyslových areálů, stejně jako na vý-
stavbu či koupi rodinných domů.

FÚZE, AKVIZICE A PRÁVO OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ
Vedle realitní problematiky disponuje INVICTA bo-
hatými zkušenosti v oblasti korporátního práva. 
Členové týmu jsou odborníky na právo obchodních 
společností, mají rozsáhlé zkušenosti ve všech ty-
pech fúzí, akvizic a reorganizací. Klientům pomáhají 
postavit a vyjednat korporátní struktury tak, aby 
byly důkladně chráněny jejich budoucí potřeby, 
včetně souvisejících regulatorních otázek. Radí, jak 
strukturovat podnikání nebo korporátní změny, 
včetně přeshraničních transakcí. Zastupují klien-
ty v soudních řízeních týkajících se korporátních 
změn, stejně jako při sporech uvnitř společností. 
Zajišťují standardní obecnou korporátní podporu, 
včetně přípravy, řízení a správy valných hromad. 
V neposlední řadě klientům pomáhají při likvida-
cích nebo insolvenčních řízeních.

I
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ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍCH ŘÍZENÍCH A ŘEŠENÍ 
SPORŮ

Členové INVICTA týmu svým klientům radí a zastu-
pují je při různých typech soudních sporů, včetně 
zastupování před Ústavním soudem. Zastupují rov-
něž v rozhodčích řízeních, primárně před Rozhodčí-
mi soudy při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky. V posledních 
letech se významně věnují poradenství a zastupová-
ní soukromoprávních a veřejnoprávních klientů ve 
správních řízeních a před správními soudy, včetně 
zastupování v řízeních o kasačních stížnostech. Zajiš-
ťují vymáhání a exekuci nároků a pohledávek klientů 
a poskytují poradenství a zastupují klienty při likvi-
daci společností a v insolvenčních řízeních. Ve všech 
formách zastoupení se klienti mohou spolehnout na 
profesionalitu a vytrvalost INVICTA týmu při bránění 
jejich práv.

BANKOVNÍ A FINANČNÍ PRÁVO
Know-how v oblasti bankovního a finančního práva 
je uplatňováno při poskytování právních služeb tý-
kajících se různých typů úvěrů a transakcí s cennými 
papíry, včetně strukturování finančních transakcí 
a jejich vyjednávání. INVICTA tak například zastupo-
vala zahraniční banku v roli agenta pro zajištění, při 
úspěšném poskytnutí prvního syndikovaného úvěru 
v České republice. Právní poradenství zahrnovalo pří-
pravu zajišťovací dokumentace, revizi úvěrové doku-
mentace, jakož i právní analýzu podkladů k danému 
úvěrovému případu.

INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.
Ostrovní 2064/5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 522 202
e-mail: office@invicta-law.cz
www.invicta-law.cz
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Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., 
advokátní kancelář

V oblasti práva informačních technologií patří 
advokátní kancelář mezi přední odborníky v Čes-
ké republice.

Právníci advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & 
partneři:

 	Jsou autory knižní publikace „Softwarové právo“ 
jejíž třetí vydání v roce 2018 vydalo nakladatelství 
Albatros Media (Computer Press), která je vysoce ce-
něna ze strany IT firem a advokátů, a současně vel-
mi pozitivně přijata i ze strany odborné veřejnosti.

 	Jsou spoluautory knihy „Internetové právo“ 
vydané nakladatelstvím Albatros Media (Computer 
Press) v roce 2016.

 	Publikovali více než 350 odborných článků týkající 
se právních aspektů informačních technologií 
v odborných časopisech (např. IT Systems) nebo 
na svých stránkách pravoit.cz.

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

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 implemen-
taci softwaru, agilní vývoj softwaru, smlouvy 
o servisní činnosti, SLA, smlouvy v oblasti Cloud 
Computingu).

 	Navrhuje úpravu právních vztahů k programáto-
rům z řad zaměstnanců nebo externích pracovní-
ků, včetně řešení autorských práv.

 	Poskytuje služby v oblasti internetového obcho-
dování (příprava obchodních podmínek, nastavení 
procesu objednávek) a doménového práva (ochra-
na před konkurencí, doménové spory).

 	Poskytuje školení managementu v oblasti softwa-
rového a internetového práva.

 	Zajišťuje úschovy zdrojových kódů softwaru 
(escrow).

 	Provozuje informační portál www.pravoit.cz.

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).

 	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 naklá-
dání s ochrannými známkami (převody známek, 
licenční smlouvy, frančízové smlouvy).

 	Zastupuje v soudních řízeních o žalobách proti ne-
oprávněnému zásahu do práv k ochranné známce 

J
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a jiným předmětům průmyslového vlastnictví 
(patentům, užitným a průmyslovým vzorům).

SPOLEČNÍCI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
JUDr. Lukáš Jansa: Publikoval desítky odborných 
textů na téma softwarové a internetové právo v časo-
pisu IT Systems nebo na stránkách www.pravoit.cz. 
Přednáší na odborných konferencích a seminářích. 
Ve své praxi se věnuje převážně právu informačních 
technologií a obchodnímu právu.

Mgr. Lukáš Mokrý: Ve své odborné praxi se věnuje 
zahraniční klientele, zejména pak investorům vstu-
pujícím na náš trh. Zabývá se také právem nekalé 
soutěže a oblasti veřejných zakázek. Je autorem řady 
článků týkajících se závazkového práva.

Mgr. Petr Otevřel: Je autorem několika desítek 
článků na téma softwarové právo v odborných ča-
sopisech a na specializovaných internetových portá-
lech. Prezentuje zejména problematiku smluv v IT na 
konferencích a seminářích. V advokátní kanceláři má 
na starosti zejména klientelu z oblasti informačních 
technologií.

Mgr. et Mgr. Petr Mališ: Je autorem několika desítek 
článků na téma internetové právo a ochranných zná-
mek v odborných časopisech a na specializovaných 
internetových portálech. V advokátní kanceláři má 
na starosti zejména klientelu z oblasti e-commerce 
a ochrany osobních údajů.

REFERENCE
 	W.A.G. payment solutions, a.s., jeden z největších 

evropských poskytovatelů platebních řešení 
pro silniční mobilitu dopravních a spedičních 
společností

 	Heureka Shopping s.r.o., největší cenový interne-
tový srovnávač

 	Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., auto-
mobilová společnost

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

koncernu celosvětového přepravce expresních 
zásilek

 	ExTech s.r.o., provozovatel systému pro správu 
prodejních prostor a category managementu

 	PeckaDesign, s.r.o., tvůrce velkých e-shopů na míru

OCENĚNÍ A PRO BONO
 	velmi doporučovaná advokátní kancelář v oblasti 

práva informačních technologií v rámci soutěže 
Právnická firma roku pro rok 2010, 2012, 2017, 
2018, 2019 a 2020

 	doporučovaná advokátní kancelář v oblasti práva 
informačních technologií v rámci soutěže Právnic-
ká firma roku pro rok 2013, 2014, 2015 a 2016

 	velmi doporučovaná regionální advokátní kance-
lář v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok 
2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020

 	finalista soutěže Vodafone Firma roku v Moravsko-
slezském kraji v letech 2009-2012, 2014 a 2018

 	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 Moravsko-
slezském kraji v roce 2012

 	podpora výstav a realizace projektu na podporu 
subjektů pomáhajících handicapovaným

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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KGS legal s.r.o., advokátní kancelář

Máme advokacii rádi, i když je to náročná a stre-
sující práce. Děláme ji moderně, lidsky s odpo-
vědným přístupem a slušně. Máme ostré lokty 
tam, kde je jich třeba, ale zároveň rádi strany 
přívětivým a smířlivým jednáním přivedeme ke 
smírnému řešení jejich problémů.

Vznikli jsme v roce 2017 spojením dvou samostat-
ných praxí a za čtyři roky jsme tým patnácti lidí, kteří 
více než kolegové jsou kamarádi se stejným zájmem 
a nadšením pro právo. Nejedeme na žádných tren-
dech, nesnažíme se o to říkat, jak jsme mladí a dy-
namičtí, necpeme do našeho slovníku spousty an-
glických slovíček jenom proto, že je to in. Moderně 
neznamená to, co nám řekne marketingový speciali-
sta, ale to, že neustále sledujeme právní svět, školíme 
se, publikujeme, vzděláváme se, a to vše předáváme 
našim klientům.

Oba dva, jako zakladatelé, pocházíme z korporátního 
prostředí a v rámci své praxe jsme se chtěli vyhnout 
všemu, co nevyhovovalo ani klientům, ani nám, ale 
zároveň ponechat vysoký standard odborných ře-
šení pro klienty. To, co našim klientům předáváme, 
jsou komplexní rady, kdy se snažíme zjistit vše o je-
jich potřebách tak, abychom je provedli do cíle po 
co nejkratší cestě, s minimem rizik a nákladů. Proto 
naše poradenství musí jít ruku v ruce s interními po-
třebami, se znalostí protistrany a zároveň s důrazem 
na maximální ekonomický efekt a minimalizaci rizik. 
Každé řešení musí odpovídat klientovi a „univerzální“ 
řešení u nás nenajdete.

Nejlépe se orientujeme v obchodním právu, ne-
movitostech, veřejných zkazkách, rodinném právu, 
stavebním právu a trestní právu – to je za nás prim, 
který v každém ohledu pilujeme k dokonalosti dal-
ším vzděláváním, naší vlastní publikační činností, 
tím, že přednášíme a školíme a sledujeme vývoj 
jak právní úpravy, tak rozhodovací praxe. Při řeše-
ní specifických, či raritních problémů si zajišťuje-
me vysoce odbornou spolupráci s dalšími kolegy 
advokáty a využíváme konzultací s akademickými 
pracovníky, s kolegy z justice nebo se zahraničními 
partnery.

Pokud existuje oblast práva, kterou neumíme nebo 
v ní nemáme dostatečnou praxi, nebojíme se kliento-
vi doporučit konkurenci, jestliže víme, že pro klienta 
to povede k lepšímu výsledku.

Je zbytečné psát další řádky o tom, co umíme a v čem 
jsme fakt dobří, je zbytečné říkat, jaké máme obraty, 
koho zastupujeme, nebo co jsme vyhráli. Důležité je, 
že naši klienti s námi zůstávají od začátku a věří nám 
tak, jako my věříme jejich plánům, a vidíme u nich, že 
opětují naši radost z toho, že se daří jim i nám.

Nejlepším důkazem, že naši práci děláme dobře, 
je pro nás zpětná vazba od klientů a našich kole-
gů. Konec konců i to, že po třech letech od založení 
kanceláře na zelené louce jsme získali prestižní oce-
nění Právnická firma roku, nás utvrzuje, že nejdeme 
po špatné cestě a současně nás motivuje k dalším 
výkonům.

K
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Pokud chcete vědět, v čem jsme opravdu dobří 
a v čem vynikáme, stačí nám jenom napsat a pustit se 
s námi do splnění Vašich cílů.

„Stanovte si cíl, najdeme Vám cestu“ je naše motto, 
které nás provází od začátku.

Vaši Karolina & Mirek

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Národní 416/37
110 00  Praha 1
Tel.: + 420 776 545 459
e-mail: info@kgslegal.cz
www.kgslegal.cz
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Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář 

Kinstellar je mezinárodní advokátní kancelář 
působící exkluzivně na trzích střední, východní 
a jihovýchodní Evropy a Střední Asie. Kinstellar 
má jedenáct kanceláří (v Almaty, Bělehradu, Bra-
tislavě, Budapešti, Bukurešti, Istanbulu, Kyjevě, 
Nur-Sultánu, Praze, Sofii a v Taškentu), které jsou 
zcela integrovanou součástí jedné právní firmy. 
Vedle toho prostřednictvím sítě samostatných 
spolupracujících kanceláří poskytuje právní po-
radenství ve všech ostatních zemích regionu.

Prostřednictvím naší sesterské advokátní kanceláře 
DFDL (www.dfdl.com) s pobočkami v 9 zemích ASEA-
Nu pak poskytuje poradenství v regionu jihovýchodní 
Asie.

PRACUJEME NA KLÍČOVÝCH TRANSAKCÍCH 
V REGIONU
Pražská kancelář dlouhodobě patří mezi špičku čes-
kých i mezinárodních kanceláří působících na čes-
kém právním trhu a poskytuje poradenství na řadě 
klíčových transakcí.

Vzhledem k jejich veřejné známosti můžeme uvést 
následující příklady:

 	Poradenství MAX AICHER GROUP při úspěšné 
akvizici ocelárny Pilsen Steel (dřívější Škoda Hutě 
a Škoda Kovárny) v rámci insolvenčního řízení.

 	Koupě Pražské teplárenské Veolií – jasný kandidát 
na energetický deal roku. Poradenství Veolii 

v souvislosti s akvizicí 100% podílu v Pražské 
teplárenské.

 	Poradenství NOVAVAX, biotechnologické spo-
lečnosti, která vyvíjí vakcíny nové generace proti 
závažným infekčním chorobám (bude vyrábět 
i vakcínu proti Covid-19) v souvislosti s akvizicí 
společnosti Praha Vaccines.

 	Poradenství NET4GAS v souvislosti s jedním z nej-
větších infrastrukturních projektů, které se v sou-
časné době staví v České republice - Capacity4Gas.

 	Poradenství GLP v souvislosti s akvizicí jednoho 
z nejvýznamnějších logistických portfolií, skupiny 
Goodman ve střední a východní Evropě.

 	Poradenství STADA ARZNEIMITTEL v souvislosti 
s akvizicí společnosti Walmark, předního výrobce 
produktů pro zdraví spotřebitele ve střední Evropě.

 	Poradenství společnosti E.ON v souvislosti 
s akvizicí aktiv společnosti Innogy od společnosti 
RWE. Jedná se o klíčovou M&A transakci v oblasti 
energetiky a Kinstellar poskytoval poradenství ve 
třech z pěti zemí, kde se transakce odehrávala.

 	Poradenství britské ocelářské společnosti Liberty 
Steel při akvizici evropských aktiv společnosti 
ArcelorMittal ve výši 740 milionů eur – velmi 
významná část těchto aktiv se nachází v České 
republice.

 	Poradenství v souvislosti s největší přímou za-
hraniční investicí této dekády v České republice. 
V současné fázi projektu jde především o výstavbu 
velkého, plně technologicky automatizovaného 
průmyslového závodu na výrobu pneumatik 
NEXEN Tire.
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 	Poradenství pro Agenturu pro evropský globální 
navigační satelitní systém (GSA) v oblasti veřej-
ných zakázek, nákupu, smluv v oblasti bezpečnos-
ti, stejně jako v aspektech regulace a odpověd-
nosti v souvislosti s bezpečností programů Galileo 
a EGNOS; úkoly se týkají také ochrany a správy 
práv duševního vlastnictví a záležitostí souvisejí-
cích s transferem technologií.

 	V oblasti práva ICT zastupujeme jedny z největších 
světových společností i domácích hráčů, jako jsou 
Facebook, Expedia, Zalando nebo Kiwi.com.

 	Kinstellar pravidelně poskytuje právní poradenství 
v oblasti ochrany osobních údajů společnostem 
jako Panasonic, Dyson, Thermo Fisher nebo 
Danone.

 	Současně jsme získali řadu významných mandátů 
o oblasti řešení sporů. Převzali jsme například 
právní zastupování České republiky v souvislosti 
s ukradenými emisními povolenkami zadržovaný-
mi na účtech v Lichtenštejnsku.

PROFILUJEME SE
Kinstellar se profiluje (kromě u velkých právních kan-
celáří běžných oborů jako je

 	Obchodní právo,
 	Fúze a akvizice,
 	Financování a kapitálové trhy,
 	Nemovitosti a stavební právo)

v řadě specifických oborů a sektorů jako:

 	Energetika, infrastruktura, přírodní zdroje a těžeb-
ní činnost

 	Life Sciences / farmaceutické právo, zdravotnictví
 	IT, ochrana osobních údajů
 	Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná 

podpora
 	Private Equity
 	Pracovní právo, včetně kolektivního pracovního 

práva
 	Restrukturalizace a insolvence
 	Řešení sporů (soudní, mimosoudní, arbitráže)
 	Compliance, interní vyšetřování a hospodářské 

trestní právo
 	Regulace telekomunikací a médií
 	Průmysl a strojírenství, export a exportní financování
 	Životní prostředí, vodárenství, odpady a výzkum 

vesmíru

Stejně jako řada ostatních konkurentů získáváme 
průběžně řadu ocenění od specializovaných organi-
zací v právním průmyslu – např. jsme získali ocenění 
„Advokátní kancelář roku 2020 v oblasti střední Ev-
ropy“ prestižní právní publikace Chambers a třikrát 
v řadě jsme získali cenu „Law Firm of the Year: Central 
Europe“ od předního právního časopisu The Lawyer.

A TAKÉ POMÁHÁME
Ve spolupráci s našimi dlouhodobými partnery po-
skytujeme bezplatnou právní pomoc těm, kteří se 
dostali do tíživé situace a pro které není běžné právní 
poradenství finančně dostupné. Naši zaměstnanci se 
také zapojují do společensky odpovědných aktivit.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 19
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 622 111
e-mail: prague.reception@kinstellar.com
www.kinstellar.com
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Konečná & Zacha, s.r.o., 
advokátní kancelář

Naše advokátní kancelář Konečná & Zacha byla 
založena v roce 2000. Od počátku klademe hlav-
ní důraz na důkladnou analýzu kauz a potřeb na-
šich klientů ve světle jejich obchodních zájmů, 
podporujeme je v rámci jejich procesů rozhodo-
vání a stojíme za jejich strategickými plány. Naše 
mezinárodní týmy napříč pobočkami disponují 
hlubokou znalostí práva a obchodního prostředí. 
Vzhledem k pobočkové síti a členství v meziná-
rodních asociacích poskytujeme plnou podporu 
při přeshraničních transakcích.

Mezi tradiční oblasti, na které se v našem právním 
poradenství zaměřujeme, patří právo nemovitostí, 
bankovnictví a finanční právo, právo obchodních kor-
porací, fúze a akvizice, právo duševního vlastnictví, 
energetika a řešení sporů. Působíme také v oblasti 
pracovního práva, správního práva, práva hospodář-
ské soutěže, insolvencí či práva ICT.

Plně chápeme praktické dopady právních kroků. 
Díváme se na ně v celkovém kontextu, nejen jako 
na izolované události. Neustále dbáme na odborný 
rozvoj našich týmů ve všech pobočkách, i proto jsme 
schopni realizovat komplexní obchodní transakce na 
nejvyšší úrovni. Konečná & Zacha je mezinárodními 
agenturami pravidelně zařazována mezi přední advo-
kátní kanceláře ve střední a východní Evropě zejména 
pro real estate a mezinárodní fúze a akvizice.

Náš realitní tým zastupuje řadu nadnárodních kor-
porací a zahraničních investičních fondů při jejich 

investicích v regionu střední Evropy, a to zejména 
v oblasti nemovitostí a růstového kapitálu. Vý-
znamně se podílíme především na výstavbě a ná-
sledných prodejích či nájmech obchodních center 
o hodnotách miliard korun, přípravě investičních 
struktur v oblasti nemovitostí, vyjednávání joint 
venture dohod mezi významnými hráči na nemovi-
tostním trhu či výstavbě logistických a rezidenčních 
komplexů.

V oblasti práva financí a investic poskytují naše 
týmy komplexní právní poradenství při obchodních 
transakcích. Naše kancelář poskytovala poradenství 
při mnoha mezinárodních obchodních transakcích 
velkého rozsahu zahrnujících oblasti energetiky, 
výstavby, dopravy, technologií atd. Náš litigační 
tým klienty úspěšně zastupuje v soudních sporech 
a arbitrážích.

V roce 2017 otevřela advokátní kancelář Konečná & Za-
cha oddělení pro německy mluvící klienty. Vedoucím 
„German Desk“ je německý advokát Achim Jähnke, kte-
rý je souběžně registrován u České advokátní komory.

Nikdy se nevzdáváme a vždy najdeme vhodné řešení 
vyhovující požadavkům a potřebám našich klientů.

VYBRANÉ TRANSAKCE PROVEDENÉ NAŠÍ 
PRAŽSKOU POBOČKOU
 	Právní poradenství při finančních transakcích, jak 

bankám, tak zahraničním investorům
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 	Podpora zahraničních investic v České republice, 
provádění právních auditů, přípravy investičních 
struktur, právní zajištění komplexních transakcí

 	Právní poradenství při koupích nemovitého majet-
ku, včetně provedení auditu, přípravy a vyjednání 
komplexních realitních transakcí

 	Zastupování developerů a investičních fondů 
v rámci akvizic či prodejů nákupních center v hod-
notě miliard Kč

 	Zastupování developerů v souvislosti s rozvojem 
satelitního města na předměstí Prahy

 	Vytvoření holdingové struktury jedné z největších 
strojírenských skupin ve střední a východní Evropě

 	Právní poradenství v oblasti ICT a e-commerce, se 
zaměřením na M&A

 	Sporová agenda na všech stupních soudní 
soustavy, zastupování jak soukromoprávních, tak 
veřejnoprávních subjektů

 	Rozhodčí řízení, včetně zastupování před meziná-
rodními rozhodčími tribunály

 	Správa portfolií ochranných známek, např. převze-
tí komplexního portfolia pro předního světového 
výrobce luxusních tabákových výrobků v České 
republice a na Slovensku a následná komplexní 
správa tohoto portfolia

 	Poradenství poskytované přednímu českému 
obchodníkovi s cennými papíry v mezinárodním 
rozhodčím sporu o náhradu škody ve výši stovek 
milionů Kč

 	Energetické právo, např. poradenství při pro-
jektu přečerpávací vodní elektrárny s kapacitou 
1000 MW zahrnující investice v hodnotě přesahují-
cí 25 miliard Kč

 	Zastupování tuzemské energetické skupiny v rám-
ci rozvoje, financování a prodeje několika větrných 
elektráren zahrnující investice

 	Poradenství start-up projektům, středně velkým 
podnikům i nadnárodním společnostem v oblasti 
práva ICT za účelem dodání jejich produktu na 
trhy v ČR i v zahraničí

 	Dlouhodobá spolupráce s bankami a finančními 
institucemi, velkými holdingovými skupinami 
a středně velkými podniky ve všech fázích insol-
venčního řízení, ať už se nacházejí v postavení 
dlužníka nebo věřitele

Rok 2021 je pro naši kancelář významným rokem, 
vzhledem k posílením jejího profesního vedení. Řady 
partnerů pražské pobočky Konečná & Zacha rozšířili 
zkušení advokáti Ľuboš Fojtík, vedoucí týmu sporo-

vé agendy a Tomáš Riedl, vedoucí týmu pro realitní 
development a pronájmy. Tento krok vnímáme jako 
projev důvěry a ocenění kvalitní, více než 10 let trva-
jící spolupráce a věříme, že povede k dalšímu rozvoji 
naší kanceláře v předmětných oblastech. 

Naše kancelář si uvědomuje svou společenskou od-
povědnost, a proto pražská pobočka dlouhodobě 
podporuje Jedličkův ústav, nadaci Tomáše Slavaty a 
Nadační fond proti korupci. V rámci svých pro bono 
aktivit taktéž poskytujeme bezplatně své služby Praž-
skému komornímu orchestru. 

V minulém roce jsme v rámci 20. výročí založení naší 
advokátní kanceláře vyhlásili celoroční akci #TimeTo-
GiveBack, do které se zapojili jak jednotlivé pobočky, 
tak i samotní advokáti a právníci. Závěr složitého roku 
2020 jsme tak mohli alespoň symbolicky oslavit shr-
nutím vice než 15 dobročinných aktivit od dlouhodo-
bé finanční podpory projektů a nadací, přes výchovu 
asistenčního psa až k pomoci nemocným sousedům 
a rozvoji akademického zázemí. Děkujeme všem, kdo 
pomáhali.

SÍŤ NAŠICH POBOČEK:
Konečná & Zacha, s.r.o.
Ventúrska 12
811 01 Bratislava, Slovensko

Konečná & Zacha S.P.A.R.L.
15 Aleea Dealul Mitropoliei – Sector 4
040163 Bukurešť, Rumunsko

Advokatsko druzhestvo Konecna & Zacha
19 Vitosha Boulevard
1000 Sofia, Bulharsko

OOO Konečná & Zacha
Socialisticheskaya ul. 14
191119 Petrohrad, Rusko

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 990 455
e-mail: praha@konecna-zacha.com
www.konecna-zacha.com
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KROUPAHELÁN
advokátní kancelář, s.r.o.

Jsme KROUPAHELÁN. Děláme takovou advoka-
cii, která v první řadě pomůže klientovi, ale záro-
veň nás baví a vidíme v ní smysl. Naše podnikání 
stavíme na zájmu, otevřenosti, radosti a profe-
sionalitě. Živí nás právo duševního vlastnictví, 
e-commerce a vývoj softwaru, rozumíme dota-
cím a již 10 let se věnujeme otázkám veřejného 
investování. Třetím rokem brouzdáme vodami 
cirkulární ekonomiky, léta zkušeností máme 
ve vytváření korporátních struktur a nastavení 
vztahů mezi společníky. Podíleli jsem se na vel-
kých i malých transakcích, rádi pracujeme na 
projektech se společenským přesahem. Sídlíme 
v Brně, ale služby poskytujeme po celém Česku.

Vždy od nás můžete očekávat přátelský přístup 
a snahu najít ještě lepší řešení, než jste čekali. Nikdy 
se neschováváme za paragrafy, mluvíme lidskou řečí 
a otevřeně komunikujeme i špatné zprávy. Uvědo-
mujeme si, že dobře odvedená práce ještě nemusí 
znamenat dobře poskytnutou službu. Důraz proto 
klademe na komunikaci. Jsme nejen právníci, ale 
i lidé, se kterými byste klidně zašli na kávu nebo na 
pivo.

Součástí našeho týmu je skvěle sehraný administra-
tivní tým, který nám pomáhá s dotahováním projek-
tů, stará se o hladký chod kanceláře a zajistí, že i vaše 
návštěva u nás bude příjemným zážitkem.

Často spolupracujeme s talentovanými studenty 
a oceňujeme jejich energii a nápady.

Kanceláře sdílíme se společností Bookeepio poskytu-
jící daňové poradenství a účetnictví, díky čemuž jsme 
schopni poskytovat komplexní služby.

Spolupracujeme s velkými korporacemi, malými 
a středními podniky, mluvíme řečí veřejného sektoru. 
Jsme otevření spolupráci a rádi spojíme síly s kaž-
dým, kdo má zajímavý nápad, podobné hodnoty 
a chce svou pílí změnit svět k lepšímu.

Brnu jsme pomohli odkoupit akcie Technologického 
parku od druhého vlastníka anebo upravit rámec po-
skytování bikesharingu ve městě. Kanceláři architekta 
města Brna jsme pomohli realizovat největší architek-
tonickou soutěž v historii České republiky na nové 
hlavní nádraží. V rámci spolupráce s Jihomoravským 
inovačním centrem (JIC) děláme vše, co je v našich 
silách, abychom pomohli inovacím, podnikání a pří-
jemnému životu v Brně a Jihomoravském kraji.

Spolu s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) usi-
lujeme o to, aby se v celém Česku zadávaly veřejné 
zakázky odpovědně, s ohledem na životní prostředí 
a se znovuvyužitím odpadních materiálů a v souladu 
s principy cirkulární ekonomiky. Praze jsme pomáhali 
s právním nastavením zón placeného stání. Jakkoli 
tedy svoje služby poskytujeme hlavně v Brně a Praze, 
jsme schopni se o vás postarat od Aše až po Třinec.

Mnoha klientům pomáháme chránit jejich duševní 
vlastnictví. Zaměřujeme se i na složitější otázky práva 
informačních technologií. Spolupracujeme s něko-
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lika poskytovateli služeb elektronických komunika-
cí, vývojáři software a videoher, registrátory domén 
a dalšími, co se motají okolo IT.

Společnostem všech velikostí pomáháme s nastave-
ním vnitřních vztahů a uzavíráním smluv všeho dru-
hu. Kiwi.com jsme pomohli uzavřít nájemní smlouvu 
na nové kanceláře o velikosti 11.000 m2. Pro Clever-
Farm jsme vytvořili smlouvy na prodej senzorů a užití 
softwaru pro chytré zemědělství. A třeba skautům 
jsme pomohli právně ošetřit jejich platformu na ná-
jem skautských kluboven a dalších budov. A zvládne-
me i vše mezi tím.

Pokud byste chtěli vědět víc anebo se pobavit, jak by 
mohla vypadat naše spolupráce, neváhejte se na nás 
nezávazně obrátit. Budeme se těšit.

Tým KROUPAHELÁN

KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.
Dominikánské náměstí 656/2
602 00 Brno
Tel.: +420 777 930 747
e-mail: kancelar@kroupahelan.cz
www.kroupahelan.cz



Kruták & Partners, 
advokátní kancelář s.r.o.

Jsme česká advokátní kancelář, spojující práv-
níky, kteří působili řadu let v předních českých 
a mezinárodních kancelářích. V rámci České re-
publiky poskytujeme právní služby v Praze, Brně 
a Ostravě. Jsme rovněž zakládajícími členy sítě 
Arcliffe, díky níž jsme schopní zajistit klientům 
právní služby na Slovensku, dále v Polsku, Litvě, 
Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Máme radost, že se způsob poskytování právních 
služeb v poslední době rychle vyvíjí. A prostředí 
konvenčního povolání se mění na flexibilní a ote-
vřené. Jsme rádi, že jsme součástí těchto změn 
a že můžeme nalézat a přinášet dílčí inovace i do 
oblastí, kde se řadu let používaly zavedené neefek-
tivní postupy. Věříme, že právo má být prostředkem 
k dosažení cílů našich klientů, nikoli cílem samo 
o sobě. Právní poradenství může být jednoduché 
a srozumitelné.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO PODNIKÁNÍ A SPRÁVU 
MAJETKU
Umíme nastavit efektivní motivační mechanismy šité 
na míru především dynamicky se rozvíjejícím firmám.

Známe detailně problematiku svěřenských fondů 
a navrhujeme vhodná řešení pro uchování rodinného 
majetku, jeho rozdělení mezi potomky podle potřeb 
a přání klientů.

Relevantní zkušenosti:

 	Poskytli jsme komplexní poradenství společnosti 
podnikající v oblasti energetiky při nastavení mo-
tivačního zaměstnaneckého programu s využitím 
svěřenského fondu.

 	Společnosti podnikající v oblasti online prodeje 
jsme radili při nastavení zaměstnaneckého svěřen-
ského fondu.
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TRANSAKCE
Poskytujeme komplexní servis v oblasti M&A. V po-
sledních letech jsme úspěšně zastupovali řadu in-
vestorů i prodávajících při nákupech a prodejích 
společností v celkové hodnotě mnoha miliard korun. 
Radíme strategickým i finančním investorům, ale také 
majitelům rodinných firem při prodejích podílů ve 
společnostech, které budovali desítky let.

Relevantní zkušenosti:

 	Pro zahraniční investiční společnost podnikající 
v oblasti inovativních finančních služeb jsme 
poskytli komplexní právní servis při nabytí podílu 
v české finanční instituci.

 	Zahraničnímu investorovi jsme poskytovali právní 
služby při akvizici rozsáhlé sítě hobbymarketů 
v České republice s hodnotou přes 70 mil. eur.

EFEKTIVNÍ REALIZACE VEŘEJNÝCH INVESTIC
Pomáháme zadavatelům s realizací investičních pro-
jektů, a to už v počátečních fázích, kdy je třeba inves-
tiční záměr správně strukturovat a připravit tak, aby 
mohl být udržitelně realizován. Víme, že je klíčové 
investice pojímat komplexně a brát v potaz náklady 
životního cyklu.

Umíme vhodně využít alternativní formy veřejného 
investování, včetně různých forem spolupráce mezi 
veřejným a soukromým sektorem (například tzv. PPP 
projektů). V řadě případů jsme úspěšně realizovali ve-
řejné zakázky formou tzv. desing&build.

Máme také rozsáhlé zkušenosti s použitím smluvních 
standardů používaných ve stavebním sektoru, zejmé-
na se standardy FIDIC.

Relevantní zkušenosti:

 	Radili jsme zadavateli při výběrovém řízení na 
dodavatele a provozovatele nového systému zón 
placeného stání v Praze.

 	Komplexně jsme zajišťovali tendr na desetiletý 
provozu systému nakládání s komunálním odpa-
dem na území hlavního města Prahy ( jednalo se 
o zakázku v hodnotě cca 12 miliard Kč).

 	Připravovali jsme smluvní dokumentaci pro zakáz-
ku na modernizaci letiště České Budějovice.

ENERGETIKA, ELEKTROMOBILITA, SMART CITIES
Modernizace energetiky se pro nás stala klíčovou 
oblastí. Aktivně se podílíme na řadě inovativních 
projektů v oblasti zavádění inteligentních sítí a smart 
cities. Samostatnou výzvu pro nás představuje oblast 
elektromobility. Máme zkušenosti s projekty budová-
ní dobíjecích stanic pro elektromobily a jiná vozidla 
s alternativními pohony. Umíme tyto projekty a jejich 
fáze strukturovat, připravit a realizovat.

Relevantní zkušenosti:

 	Pracujeme na řadě projektů budování sítí nabí-
jecích stanic pro elektromobily a jiné alternativní 
pohony.

 	Podíleli jsme se na projektu posílení infrastruktury 
pro elektromobilitu v synergii s rozvojem soustavy 
veřejného osvětlení v hlavním městě Praze.

TRESTNÍ PRÁVO A COMPLIANCE
Zaměřujeme se také na oblast trestního práva, kde 
poskytujeme služby (včetně trestní obhajoby) fyzic-
kým osobám i korporacím. Nabízíme implementaci 
compliance systémů jako účinné prevence trestní od-
povědnosti právnických osob.

Relevantní zkušenosti:

 	Implementace compliance systémů v několika 
významných českých obchodních korporacích.

 	Forenzní šetření zaměřené na zadávání IT zakázek 
v rámci ústředního orgánu státní správy.

Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
Revoluční 724/7
110 00  Praha 1
Tel: +420 222 261 460
e-mail: info@krutakpartners.cz
www.krutakpartners.cz
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KVB advokátní kancelář s.r.o. 

Současná moderní KVB advokátní kancelář, jako 
neustále se rozšiřující kolektiv nyní již téměř 
20 kompatibilních právníků, stojí od svého pr-
vopočátku na dvou unikátních pilířích.

První pilíř tvoří komplexní právní poradenství pro 
územní samosprávné celky, a to jak při výkonu samo-
statné, tak i přenesené působnosti. Vzhledem k tomu, 
že právní problémy mnohých měst a obcí jsou ob-
dobné, těží naši klienti i právě z naší dlouhodobé 
praxe při řešení jejich kauz. Porozumění územním 
samosprávám umožňuje našim právníkům nalézat 
řešení přímo na míru konkrétní obci či městu, a to při 
znalosti řešení obdobných záležitostí v jiných obcích 
či městech.

Druhý pilíř tvoří vysoce specializovaný právní 
servis v různorodých subodvětvích správního 
práva. V této oblasti přitom poskytujeme naše 
právní služby jak soukromému (především busi-
ness) sektoru, tak i veřejné správě v celém jejím 
spektru (ministerstvům a jiným ústředním orgá-
nům státní správy). Nezřídka kdy se na nás jako na 
své subdodavatele obracejí i jiné renomované advo-
kátní kanceláře, včetně těch největších. Nejčastěji jde 
v posledních letech o agendu stavebního práva, ener-
getického práva, problematiku dotací či správního 
trestání, a to v celé šíři veřejnoprávní regulace.

Nepřetržitý kvalitativní i kvantitativní rozvoj naší kan-
celáře je nejlepším důkazem toho, že naše skutečná 
specializace na správní právo, stejně tak jako na spe-

cifický typ klientů je směrem, který byl od počátku 
vhodně zvolen, posléze pečlivě rozvíjen a nadále vy-
kazuje významný rozvojový potenciál.

Výjimečnost a efektivita našich služeb spočívá taktéž 
v propojení špičkových teoretických znalostí s dlou-
hodobými praktickými zkušenostmi s fungováním 
veřejné správy a správního soudnictví.

O nadstandardních znalostech práva, užitečných 
zkušenostech a profesionálním přístupu týmu KVB 
AK svědčí také každoroční nárůst spokojené kliente-
ly napříč sektory i územím, a to zpravidla na základě 
doporučení stávajících klientů.

Jsme hrdi, že právě díky propracované a dlouhodobé 
personální politice se nám podařilo vytvořit takový 
unikátní tým právníků, kteří jsou pro svou odbornou 
kvalitu vyhledáváni jak soukromým, tak veřejným 
sektorem, a to nejen z ČR. Většina členů našeho týmu 
se navíc vedle výkonu advokacie průběžně autorsky 
podílí na tvorbě renomované právnické literatury 
a dalších odborných publikací. Najdete u nás auto-
ry nebo spoluautory komentářů ke správnímu řádu, 
přestupkovému zákonu, zákonu o obcích, školskému 
zákonu, zákonu o svobodném přístupu k informacím, 
zákonu o veřejných zakázkách, zákonu o místním 
referendu, zákonu o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů a dalších.

Vedle publikační činnosti klademe mimořádný důraz 
rovněž na aktivní účast našich právníků v odborných 
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orgánech jednotlivých institucí se zaměřením na 
správní právo. David Bohadlo je členem Legislativní 
rady vlády a rozkladových komisí na ministerstvech 
vnitra a školství. Jan Brož působí jako člen Pracov-
ní komise Legislativní rady vlády pro správní právo 
a zároveň jako člen rozkladových komisí ministerstev 
zdravotnictví a pro místní rozvoj. Proděkan Filip Rigel 
přednáší právo na Filozofické fakultě Univerzity Hra-
dec Králové a je činný při realizaci řady odborných 
projektů. Lukáš Rothanzl je členem Pracovní komise 
Legislativní rady vlády pro správní právo a dále čle-
nem rozkladových komisí na ministerstvech financí 
a průmyslu a obchodu. Lukáš Váňa dlouhá léta půso-
bil na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí ČR 
nebo člena pracovní skupiny Legislativní rady vlády 
a v současné době je činný mj. jako člen Legislativní 
komise Předsednictva SMO ČR a Skupiny nezávislých 
expertů pro Evropskou chartu místní samosprávy.

V druhé polovině roku 2020 nás bohužel navždy opus-
til Stanislav Kadečka, odborný asistent na Právnické 
fakultě MU, uznávaný odborník na správní právo, re-
nomovaný advokát, zakládající partner naší advokát-
ní kanceláře, mnoholetý člen Legislativní rady vlády, 
člen Přezkumné komise Národního akreditačního 
úřadu a rozkladových komisí ministerstva spravedl-
nosti a České národní banky. Držitel i.a. titulu Právník 
roku v oboru správní právo jako historicky první advo-
kát či plakety ministra spravedlnosti BENE MERITUS.

Za nedlouhou dobu existence naší kanceláře se nám 
podařilo získat několik významných ocenění. V roce 
2015 a 2017 jsme obdrželi titul Právnická firma roku, 
jakožto nejlepší regionální právnická firma v ČR. V le-
tech 2016, 2018, 2019 a 2020 jsme se mezi regionál-
ními právnickými firmami umístili v kategorii velmi 
doporučovaných kanceláří, přičemž v roce 2020 jsme 
se stali také doporučovanou právnickou firmou v od-
borné kategorii veřejné zakázky.

V průběhu každého roku řešíme pro naše klienty 
mnoho set malých, větších i obřích kauz. Z období 
posledního roku nutno mezi nimi vyzdvihnout přede-
vším náš významný podíl na rekodifikaci (veřejného) 
stavebního práva, práce pro významné české deve-
lopery a investory či práci pro jednoho z největších 
českých soukromých poskytovatelů zdravotní péče. 
Opomenout nelze ani řadu kauz stran nároků na 
poskytování podpory za výrobu elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů či expertní právní stanoviska 

týkající se dalších oblastí energetického práva. Stejně 
tak je naše pozornost věnována hospodaření s majet-
kem státu a jeho veřejnoprávním omezením. Nejen 
pro 2700 členů Svazu měst a obcí ČR pak kontinuálně 
poskytujeme služby Právní poradny, a to ve formě jak 
bezprostřední telefonické, tak i písemné. Dále spo-
lečně se SMO ČR vyvíjíme a zpřístupňujeme databázi 
dotazů a odpovědí především z oblasti komunálního 
práva.

KVB advokátní kancelář s.r.o.
Teplého 2786
530 02 Pardubice
Tel.: 226 259 401
e-mail: pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz
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Langmeier & Co., 
advokátní kancelář s.r.o.

V advokátní kanceláři Langmeier & Co., jejímž 
zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmei-
er, advokát a insolvenční správce se zvláštním 
povolením, dlouhodobě poskytujeme vysoce 
kvalifikované právní služby v hlavních oborech 
práva. Specializujeme se zejména na právo in-
solvenční, trestní, cizinecké, civilní a pracovní. 
V oboru insolvenčního práva disponujeme kom-
plexním know-how k řešení krizových a úpadko-
vých situací klientů. Naší hlavní předností je, že 
insolvenční právo řešíme jak z pohledu advokát-
ního, tak i v roli insolvenčního správce v rámci 
společnosti Langmeier & Co., insolvenční správ-
ci v.o.s. Naši advokátní kancelář tvoří erudova-
ný tým právníků a ekonomů, a kromě sídla na 
adrese Na Bělidle 997/15, Praha 5 poskytujeme 
služby i v rámci celostátní sítě poboček insol-
venční kanceláře v obvodech všech krajských 
soudů.

Prioritou naší advokátní kanceláře je důraz na dů-
kladnou analýzu každé jednotlivé kauzy s maximál-
ním ohledem na individuální potřeby klientů. Pro 
každý případ nabízíme inovativní řešení. Vždy usilu-
jeme o vybudování kvalitního partnerského vztahu 
s našimi klienty. Nabízíme především odbornost, dů-
věryhodnost a loajalitu.

Naše advokátní kancelář se umístila v soutěži 
Právnická firma roku 2019 a 2020 mezi doporučo-
vanými kancelářemi v oboru Restrukturalizace 
a insolvence.

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE
Insolvenční právo a restrukturalizace
Podstatnou součástí naší kanceláře je insolvenční 
tým, vedený insolvenčním správcem, JUDr. Janem 
Langmeierem, který vykonává činnost insolvenč-
ního správce se zvláštním povolením. Spolupracu-
jeme s ekonomickými a daňovými poradci, znalci 
a znaleckými ústavy a dalšími odborníky v oblasti 
krizového managementu. Odbornost insolvenčního 
správce se zvláštním povolením je nezbytnou pod-
mínkou pro výkon činnosti insolvenčního správce 
ve velkých, zvláště složitých insolvenčních řízeních 
(pro dlužníky s obratem nad 100 mil. Kč, finanč-
ní instituce nebo dlužníky řešící úpadek formou 
reorganizace).

Zastupujeme stovky věřitelů ve velkých insolvenčních 
kauzách, jako jsou Arca, C2H a další.

V souvislosti s insolvenčním řízením a krizovým říze-
ním podniku poskytujeme zejména tyto služby:

 	analýza úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka, 
včetně rozboru vhodnosti a možnosti řešení úpad-
ku formou reorganizace nebo konkurzu

 	příprava a podání návrhů na zahájení insolvenční-
ho řízení

 	zpracování návrhu na povolení reorganizace, 
sestavení reorganizačního plánu z ekonomického 
i právního hlediska, vyjednání jeho podmínek 
s účastníky insolvenčního řízení a insolvenčním 
správcem

L
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 	služby krizového manažera, např. v případech, kdy 
bude jeho účast při plnění reorganizačního plánu 
požadována ze strany věřitelů

 	zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčních 
řízeních

 	komplexní poradenství ve všech fázích insolvenč-
ního řízení

 	zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech
 	zastupování klientů v incidenčních sporech  

a jiných soudních sporech, které jsou vyvolány 
nebo souvisí s insolvenčním řízením

 	sepisování a uplatňování přihlášek pohledávek 
věřitelů v insolvenčním řízení

 	výkon funkce likvidátora obchodních korporací
 	poradenství v oblasti M&A transakcí u oddlužova-

ných firem

Trestní právo

V rámci trestního práva poskytujeme právní pomoc 
při obhajobě ve všech stádiích trestního řízení. Spe-
cializujeme se zejména na obhajobu ve věcech hos-
podářské, daňové a dotační trestné činnosti. V těchto 
oblastech využíváme rovněž našich znalostí insol-
venčního a civilního práva. Odbornou právní pomoc 
nabízíme i poškozeným právnickým a fyzickým oso-
bám při uplatnění jejich nároků, kdy klademe důraz 
na dosažení náhrady újmy (jak majetkové, tak nema-
jetkové) již v trestním řízení. Advokáti naší kanceláře 
jsou rovněž zaregistrováni v Registru poskytovatelů 
pomoci obětem trestných činů. Při zastupování klien-
tů v trestních řízeních klademe důraz na diskrétnost 
a flexibilní přístup ke klientovi. Pro právnické osoby 
dále poskytujeme služby Criminal Compliance, tedy 
komplexní nastavení procesů, vnitropodnikových 
předpisů a školení zaměstnanců a statutárních or-
gánů s cílem minimalizovat trestněprávní rizika pro 
klienta.

Cizinecké právo

Disponujeme řadu let budovaným know-how při 
zastupování klientů ve všech záležitostech, které 
se týkají pobytů cizinců v ČR, zaměstnávání cizinců 
v ČR a azylové problematiky. Jedná se především 
o pomoc při zajištění víz, zaměstnaneckých karet, 
povolení k dlouhodobému pobytu (za účelem studia, 
podnikání, sloučení s rodinným příslušníkem atd.) či 
povolení k trvalému pobytu, nebo pobytů občanů 
a rodinných příslušníků EU. Další naší agendou v ob-

lasti cizineckého práva je právní pomoc při získávání 
českého občanství. Pro zaměstnavatele nabízíme za-
jištění všech nezbytných kroků pro legální zaměstná-
vání cizinců v ČR. Pravidelně zastupujeme své klienty 
při jednání před Ministerstvem vnitra ČR a cizineckou 
policií, jakož i správními soudy.

Civilní právo

V širokém oboru civilního práva se zaměřujeme ze-
jména na spornou agendu, poskytujeme komplexní 
právní servis při zastupování před soudy, rozhodci či 
arbitrážními soudy, jakož i v případech mimosoudní-
ho řešení sporů. Zastupujeme klienty ve všech typech 
sporů, jako jsou např. hromadná vymáhání pohledá-
vek, právní vztahy k nemovitostem, obchodněprávní 
spory, spory o náhradu škody.

Dále pro naše klienty poskytujeme poradenství při 
procesu zakládání, statusových změn, přeměn a likvi-
dací obchodních společností a družstev v souladu se 
zákonem o obchodních korporacích a dalšími souvi-
sejícími zákony.

V oblasti závazkového práva se specializujeme zejmé-
na na právo nemovitostí, kdy zajišťujeme komplexní 
právní servis pro developerské projekty, společenství 
vlastníků jednotek, bytová družstva, jakož i pro realit-
ní kanceláře.

Pracovní právo

Mezi další významné služby, které nabízíme, patří 
komplexní služby v pracovněprávních vztazích pro za-
městnavatele a agentury práce. Klientům zajišťujeme 
přípravu pracovněprávních dokumentů a zastupuje-
me je ve všech typech pracovněprávních sporů i v ří-
zeních před správními orgány (jako jsou např. úřady 
práce a inspektoráty práce). Právní poradenství pro 
agentury práce a další zaměstnavatele také poskytu-
jeme s přesahem do práva cizineckého. V pracovně 
právních sporech zastupujeme rovněž i zaměstnance.

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. poskytu-
je právní poradenství v češtině, angličtině, němčině 
i francouzštině. Naše klienty zastupujeme také na 
Slovensku.

Stáli jsme také u vzniku nového alternativního inves-
tičního fondu Aequitas Capital Investment, který se 
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zaměřuje na restrukturalizace firem a nemovitostní 
projekty. Fond se v tuto chvíli zaměřuje na výstavbu 
butikových apartmánů na českých horách.

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.
Na Bělidle 997/15
150 00  Praha 5
Tel.: +420 222 200 250
e-mail: info@langmeier.cz
www.langmeier.cz
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LEGALITÉ  
advokátní kancelář s.r.o.

Jsme Legalité, česká advokátní kancelář se síd-
lem v Praze. Milujeme svou práci, a proto se rádi 
vrháme do náročných případů, které nám umož-
ňují představit naplno své schopnosti. S podpo-
rou na Slovensku a přesahy do evropských zemí, 
Ameriky a Asie poskytujeme nadstandardní práv-
ní servis v národním i mezinárodním kontextu

Usilujeme o to, aby se u nás klienti cítili jako u svých 
profesionálních poradců a zastánců. Nešermujeme 
paragrafy, ale fakty a řešeními. Srozumitelně uvádíme 
situace klientů do právního kontextu při respektování 
jejich cílů i obchodního prostředí. Ptáme se, vysvětlu-
jeme, navrhujeme. Neříkáme, co NEJDE, ale co PŮJDE. 
Náš tým tvoří přední advokáti s dlouholetými zkuše-
nostmi z advokacie, byznysu i akademického prostředí.

V ČEM JSME NÁPOMOCNÍ
Pracovní právo, zaměstnanost, statutární orgány

Radíme ve všech právních otázkách ohledně vztahů 
se zaměstnanci, statutárními orgány i s dalšími spo-
lupracovníky (např. OSVČ, konzultanti). Nastavujeme 
vztahy a procesy, připravujeme dokumenty, řešíme 
problémy, vyjednáváme, zastupujeme ve sporech 
a správních řízeních.

Soudní spory a arbitráže

Zastupujeme u obecných soudů, před Ústavním sou-
dem, v rozhodčích řízeních i mezinárodních arbitrá-

žích ve všech typech právních sporů. Provedeme vás 
přípravnými fázemi, sestavíme strategii procesního 
postupu a nabídneme asistenci. Naši partneři působí 
jako rozhodci u českých a mezinárodních rozhodčích 
soudů.
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GDPR, compliance a regulace
Rozumíme regulaci podnikání, a to i specifickým ob-
lastem včetně energetiky, infrastruktury a regulace 
platebního styku. Umíme poradit s nastavením inter-
ního compliance management systému. Pomůžeme 
ve všech aspektech ochrany osobních údajů.

ICT, duševní vlastnictví, média, know-how

Radíme ve všech otázkách ochrany duševního vlast-
nictví, včetně problematiky ochranných známek 
a domén, informačních technologií a elektronických 
komunikací. Pomáháme též v otázkách práv hardwa-
rových i softwarových řešení včetně licencování a vý-
voje i distribuce IT řešení.

Právo pro byznys – smlouvy, korporace, 
nemovitosti a stavebnictví, nekalá 
a hospodářská soutěž, veřejné zakázky, 
insolvence

Pomáháme ve všech právních otázkách týkajících se 
byznysu – od smluvní agendy přes korporátní právo 
až po specifické otázky hospodářské soutěže, ochra-
ny před nekalou soutěží či veřejných zakázek. Radíme 
s nemovitostními transakcemi i výstavbou. Poradíme 
v případech insolvence a restrukturalizace.

Sportovní právo

Máme unikátní znalost sportovního práva. Radíme 
sportovním klubům i svazům, sportovcům i jejich 
managementu ve všech otázkách týkajících se je-
jich činnosti. Rozumíme sportovní regulaci, známe 
svazové i olympijské předpisy, radíme ohledně vzta-
hů sportovců s kluby, v otázkách mediálních práv 
a odpovědnosti.

NAŠI PARTNEŘI

Marie Janšová
 	 pracovní právo
 	 právní vztahy statutárních 

orgánů
 	 ochrana osobních údajů
 	 soudní spory

Vít Horáček
 	 arbitráže a soudní spory
 	 duševní vlastnictví
 	 ICT
 	 energetika
 	 veřejné zakázky
 	 sportovní právo

Miroslav Uřičař
 	 ochrana osobních údajů
 	 ochrana soukromí
 	 elektronické komunikace
 	 regulace platebního styku
 	 soudní spory a arbitráže
 	 firemní compliance

Olga Humlová
 	 právo nemovitostí
 	 stavební právo
 	 financování projektů
 	 soudní spory a arbitráže

Andrej Škriniar
Spolupracující partner na 
Slovensku

 	 smluvní právo
 	 právo obchodních společností
 	 transakce
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Jsme rádi, že naše práce a přístup ke klientům 
a řešení jejich právních záležitostí je oceňován 
jak přímo našimi klienty, tak respektovanými fi-
remními žebříčky.

 	Právnická firma roku (Velmi doporučovaná 
kancelář v oblasti „Pracovní právo“, Doporučovaná 
kancelář v oblasti „Duševní vlastnictví“ a „Hospo-
dářská soutěž“)

 	Chambers & Partners (Doporučovaná kancelář 
v oblasti „Labour law“ (Band 2); Marie Janšová – 
doporučovaný právník v kategorii „Employment“ 
(Band 1); Vít Horáček - doporučovaný právník 
v kategorii „Dispute Resolution: Most in Demand 
Arbitrators“ (Band 1)

 	Legal 500 (Doporučovaná kancelář v oblasti „Em-
ployment“ – Tier 3; Marie Janšová – zařazena v ka-
tegorii „Employment“ mezi Leading Individuals)

 	Best Lawyers (Marie Janšová – doporučovaný 
právník v oblasti „Labor and Employment“; Vít 
Horáček – doporučovaný právník v následujících 
oblastech „Arbitration and Mediation“, „Corporate 
Law“, „Intellectual Property Law“, „Media Law“, 
„Litigation“, „Mergers and Acquisitions Law“)

 	Who is Who Legal (Marie Janšová – doporučova-
ný právník v kategorii „Labour & Employment“; 
Vít Horáček – doporučovaný právník v kategorii 
„Energy“)

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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LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o. 

U nás v LP Legal klademe důraz především na 
profesionální přístup k jednotlivým klientům 
a individuální zaměření našeho poradenství. 
Jsme dynamická a moderní advokátní kancelář, 
poskytujeme svým klientům služby dle jejich spe-
cifických potřeb a požadavků, zejména v oblasti 
práva pracovního, občanského, obchodního, ale 
i v dalších oblastech civilního práva.

Zajišťujeme komplexní podporu při realizaci podni-
katelských záměrů našich klientů, a to i poté v ob-
lastech úzce souvisejících (compliance, korporátní 
agenda, smluvní agenda, právní audity, právo nemo-
vitostí, vymáhání pohledávek, řešení sporů, a to včet-
ně daňových a účetních dopadů). Potřeby klientů 
jsou naší hlavní prioritou a nebojíme se přizpůsobit 
jejich nárokům.

Klientům poskytujeme podporu rovněž v oblasti prá-
va trestního, správního a ústavního, a to jak v Praze, 
tak i na našich pobočkách v Hradci Králové, Zlíně, 
Liberci, Olomouci a Plzni. Nabízíme i možnost řešit 
spory formou mediace. Reagujeme tak na požadavky 
efektivního a rychlého řešení sporů s eliminací či mi-
nimalizací hrozících škod.

V oblasti pracovního práva se rovněž specializujeme 
na problematiku šikany a diskriminace na pracovi-
šti, a to nejen v oblasti poskytování právního pora-
denství, ale i v oblasti osvěty (publikační činnost, 
školení, konference) i participace v rámci legislativ-
ních změn.

Jako jedna z mála kanceláří v České republice dispo-
nujeme i týmem právníků specializujících se na právo 
služebního poměru a aktivně pomáháme i v rámci 
aktivit pro bono vojákům, policistům a dalším přísluš-
níkům ozbrojených složek. Tuto agendu považujeme 
za velmi důležitý a značně opomíjený aspekt rovněž 
v oblasti pracovního práva a souvisících odvětví.

Spolupracujeme s Nezávislým odborovým svazem 
Policie České republiky (NOSP ČR) při poskytování 
právních služeb jeho členům, a to zpravidla v oblas-
ti pracovního práva, práva služebního poměru, ale 
i v běžných občanskoprávních záležitostech každo-
denního života. Jsme jedinou advokátní kanceláří, 
která s NOSP ČR a jejími členy takto úzce spolupra-
cuje. Tato spolupráce nám umožnila získat rozsáhlé 
zkušenosti v oblasti problematiky pracovního práva 
civilních zaměstnanců a práva služebního poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů České republiky.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
jsme vytvořili projekt 22 % K ROVNOSTI, zaměřující se 
na nerovné odměňování žen a mužů. Naši advokáti 
se podílí na projektu Zdraví 2020 na Ministerstvu zdra-
votnictví, v jehož rámci byl vypracován Národní akční 
plán duševního zdraví.

Pro zahraniční klienty poskytujeme právní služby také 
prostřednictvím sítě partnerských kanceláří a jako 
členové mezinárodní sítě advokátních kanceláří IBLC 
s pobočkami v 90 zemích světa jsme schopni poskyt-
nout našim klientům rozsáhlou podporu.
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Naše kancelář se rovněž zaměřuje na osvětu a vzdě-
lávání jak jedinců, tak společností formou školení na 
aktuální témata a novinky v legislativě.

Mezi naše významné partnery patří v tomto směru 
Komora právní odpovědnosti z.ú. a Wolters Kluwer 
ČR, a.s., se kterými jsme společně připravili soubor 
e-learningových školení s názvem InCOMPLIANCE 
– v souladu s právem. Jednotlivá školení jsou kon-
cipována tak, aby důkladně proškolila členy statu-
tárních orgánů v oblasti korporátní agendy, korupce 
a trestního práva, zaměstnance a jejich zaměstnava-
tele v oblasti pracovního práva a ochrany osobních 
údajů tak, aby znali všechna svá práva a povinnosti. 
V rámci online právní poradny i dalších edukačních 
projektů rovněž spolupracujeme se skupinou LMC.

Díky naší spolupráci s pojišťovnou D.A.S. Recht-
sschutz AG, pobočka pro ČR, máme možnost pomá-
hat jejím klientům v množství rozmanitých případů, 
a to nejen formou právního poradenství, ale také 
i přímo formou právního zastoupení.

LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Žitná 1575/49
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 240 760
e-mail: legal@lplegal.cz
www.lplegal.cz
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Mališ Nevrkla Legal, 
advokátní kancelář, s. r. o.

Advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal působí 
na českém trhu od roku 2003, kdy ji pod názvem 
Daniel Mališ & Partners založil Dr. Mgr. Daniel Ma-
liš, LL.M. O šest let později se kancelář po dlou-
hodobé úzké spolupráci Dr. Mališe s Dr. 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 práv-
ních 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 stra-
tegickému přístupu k řešení právních případů, vysoké 
úrovni právní analýzy, rozsáhlým mezinárodním zku-
šenostem a sehranému týmu kvalitních a zkušených 
právníků. Samozřejmostí je poskytování právních slu-
žeb v českém a anglickém jazyce na stejné úrovni.

NAŠE SPECIALIZACE
Při poskytování právních služeb klademe v Mališ Ne-
vrkla 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 ná-
sledujících 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 obchod-
ního, stavebního, energetického a realitního sektoru, 
zdravotnická zařízení a farmaceutické firmy, zeměděl-
ští podnikatelé a prodejci zemědělské techniky.

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 partne-
rů kanceláře, vystudoval Práv-
nickou 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 po-

bočce mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields 
Bruckhaus Deringer, poté navázal úzkou spolupráci 
s Dr. Mališem. Během své dlouholeté advokátní čin-
nosti získal bohaté zkušenosti v mnoha oblastech 

M
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českého práva, zejména práva obchodního se zvlášt-
ním zaměřením na právo společností (včetně fúzí, 
akvizic a společných podniků), obchodněprávních 
a občanskoprávních závazkových vztahů, práva du-
ševního vlastnictví, pracovního práva a mezinárodní-
ho práva soukromého. Podílel se rovněž na přípravě 
mnoha právních auditů a rozsáhlých smluvních do-
kumentací 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 fa-
kulty UK. V roce 2010 složil stát-
ní 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 právní-
ho asistenta. Během své mnohaleté praxe získal zku-
šenosti 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, vy-
studoval Právnickou fakultu UK 
a během studií úspěšně absol-
voval také roční studijní pobyt 
na University of Athens v Řecku. 
V roce 2012 úspěšně složil advo-
kátní zkoušky. Před nástupem do 
advokátní kanceláře Daniel Mališ 

& Partners v roce 2007 pracoval pro přední českou ad-
vokátní kancelář, kde se zaměřoval zejména na právo 
obchodních společností a fúze a akvizice. Ve své pra-
xi se věnuje především obchodnímu právu, sporné 
agendě a farmaceutickému právu, je též uznávaným 
odborníkem v oblasti správního práva.

JUDr. MUDr. Daniel Mališ, 
Ph.D., LL.M., vystudoval Práv-
nickou 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 pů-
sobil v pražské pobočce meziná-

rodní advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus De-

ringer, 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 Ma-
liš Nevrkla Legal a je odborným garantem pro oblast 
medicínského a farmaceutického práva.

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Kováků 554/24
150 00  Praha 5
Tel.: +420 296 368 350
e-mail: law.office@mn-legal.eu
www.mn-legal.eu
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Maršálek & Žíla, advokátní kancelář 

Advokátní kancelář Maršálek & Žíla poskytuje 
komplexní právní služby více než osmi desítkám 
stálých klientů zejména v oborech korporátního 
práva, smluvního práva, nemovitostí, pracovní-
ho práva, sporné agendy a insolvenčního práva 
včetně incidenčních sporů. Naše kancelář se za-
měřuje především na klienty podnikající na úze-
mí České republiky se speciálním zaměřením na 
Zlínský kraj a prostřednictvím spolupracující ad-
vokátní kanceláře i na Slovensku. Mimoto kance-
lář úzce spolupracuje s externími odborníky ze 
specializovaných oborů auditu, daní, překlada-
telství a znaleckého zkoumání, a to především 
v oblasti transformací fyzických osob na korpo-
race a v rámci fúzí a akvizic.

Klientela advokátní kanceláře zahrnuje široké spek-
trum podnikatelských subjektů s orientací zejména 
na střední podniky, malé podniky, mikropodniky, 
a rodinné firmy. Mezi klienty advokátní kanceláře se 
rovněž řadí řada obcí Valašska.

Advokátní kancelář Maršálek & Žíla je kolektivem de-
seti právníků, přičemž někteří z našich právníků mají 
nejen právnické, ale i ekonomické vzdělání. K dneš-
nímu dni čítá celkový počet pracovníků advokátní 
kanceláře podílejících se na řešení právních záleži-
tostí klientů a organizačně administrativního chodu 
kanceláře 15 osob, z toho 10 právníků, 3 studenti 
právnických fakult na pozici právní asistent a 2 admi-
nistrativní pracovníci. Co do počtu zaměstnanců jsme 
největší advokátní kanceláří/právní firmou ve Zlín-

ském kraji. Naši právníci pravidelně publikují odbor-
né články a mimo jiné zajišťují pro specifické oblasti 
našich klientů soukromá interní školení určená pro 
vyšší a střední management.

Naše advokátní kancelář staví svoji práci na dlouhodo-
bé spolupráci s klienty. Proto převážná část klientely 
je tvořena tzv. paušálními klienty, tedy klienty, kterým 
jsou na základě uzavřené smlouvy o poskytování práv-
ní pomoci poskytovány permanentní právní služby 
v dohodnutém rozsahu za dohodnutou paušální od-
měnu. Naší prioritou je osobní jednání s klienty včetně 
vyřizování běžné firemní agendy paušálních klientů 
v co možná nejkratší lhůtě od okamžiku předání věci, 
kdy běžná agenda je vyřizována prostřednictvím pro-
středků komunikace na dálku. V rámci balíčku služeb 
paušálního zastupování nabízíme našim klientům 
zejména následující právní služby: právní analýzy 
a právní stanoviska, příprava smluvní dokumentace 
a připomínky ke smlouvám, výzvy dlužníkům, sepis ža-
lob (návrhů), zastupování u soudů a správních orgánů, 
jednání se smluvními partnery (protistranami v soud-
ních, rozhodčích řízeních), oznamování změn právních 
předpisů (tzv. novelizace), sledování stavu dlužníků kli-
enta, resp. převzatých pohledávek k řešení, z hlediska 
rizika možné insolvence, aj. Další výhodou paušálního 
zastupování je beze sporu možnost využívání unikátně 
dle našeho vlastního zadání zpracovaného systému 
elektronické evidence správy případů – intranet.

Advokátní kancelář Maršálek & Žíla byla v pátém roč-
níku prestižní soutěže Právnická firma roku 2012, jejíž 
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výsledky byly vyhlášeny 12. listopadu 2012 v prosto-
rách pražského hotelu InterContinental za účasti zá-
stupců předních advokátních kanceláří a osobností 
domácí justice, v kategorii Právnická firma roku pro 
regionální kancelář vyhlášena jako „velmi doporučo-
vaná kancelář“ a zařadila se tak mezi pět vyznamena-
ných advokátních kanceláří se sídlem mimo Prahu. 
Tentýž úspěch kancelář zopakovala, a to když byla 
v pátém ročníku prestižní soutěže Právnická firma 
roku 2015, jejíž výsledky byly vyhlášeny 9. listopadu 
2015 v prostorách pražského hotelu International 
Prague za účasti zástupců předních advokátních kan-
celáří a osobností české justice, v kategorii Právnická 
firma roku pro regionální kancelář vyhlášena jako 
„velmi doporučovaná kancelář“ a zařadila se tak mezi 
šest vyznamenaných advokátních kanceláří se sídlem 
mimo Prahu. Advokátní kancelář je rovněž pravidel-
ně součástí sborníku Významné advokátní kanceláře 
České republiky.

NAŠE SPECIALIZACE

Právo obchodních společností včetně fúzí 
a akvizic:

Právní poradenství v oblasti korporátního práva patří 
mezi tradiční součásti našich služeb a zahrnuje po-
skytování komplexních právních služeb pro jednot-
livé obory. Naše kancelář poskytuje poradenství při 
akvizicích, prodeji podniků, včetně přípravy transakč-
ní dokumentace, dále komplexní právní poradenství 
v oblasti přeměn, zejm. rozdělení odštěpením, fúze 
a změny právní formy, a to pro všechny typy obchod-
ních korporací. V rámci poskytování služeb v oblasti 
korporační máme bohaté zkušenosti se všemi kor-
porátními změnami, revizemi korporátních struktur, 
řešením sporů uvnitř společností, řízením „problé-
mových“ valných hromad, apod. Pro naše klienty 
zajišťujeme poradenství při řešení běžné agendy kon-
krétních právních problémů, máme zkušenosti s na-
stavením systému manažerských opčních programů, 
kontrolou korporátních dokumentů, přípravou akcio-
nářských dohod, atd.

Řešení sporů a arbitráže:

V oblasti civilních sporů se zabýváme vymáháním 
všech druhů pohledávek, a to typových i vymáhání 
pohledávek ve složitých soudních a tuzemských ar-
bitrážních sporech vyplývajících z porušení smluvní 

a předsmluvní odpovědnosti, klientům dále posky-
tujeme komplexní služby ve všech smluvních i soud-
ních sporech se speciálním zaměřením na manželské 
majetkové právo. Každoročně převezmeme právní 
zastoupení v několika stech sporech s úspěšností 
přesahující 95 %. Pro naše klienty dále zajišťujeme 
komplexní správu pohledávek od předžalobní výzvy 
až po vymáhání v exekučním řízení.

Nemovité věci:

V rámci interního týmu kanceláře specializujícího se na 
nemovitosti poskytujeme komplexní právní poraden-
ství v oblasti práva nemovitých věcí, včetně řešení slo-
žitých vlastnických a spoluvlastnických vztahů. Kaž- 
doročně připravíme a úspěšně realizujeme několik 
stovek transakcí s nemovitostmi s celkovou hodno-
tou plnění v úrovni stovek milionů korun. V rámci 
práva nemovitých věcí pro naše klienty běžně řešíme 
problematiku práva stavby, zastupování klientů před 
soudy stran vlastnických sporů, platnosti právního 
jednání, vydržení, apod. Naše klienty dále zastupu-
jeme při transakcích s komerčními nebo průmyslo-
vými nemovitostmi, uzavírání komerčních nájemních 
smluv, apod.

Pracovní právo:

Pro naše klienty připravujeme všechny typy právních 
jednání souvisejících s pracovněprávní agendou, 
včetně interních předpisů a právní podpory při vzni-
ku, změně nebo skončení pracovních poměrů včetně 
zastupování v řízení před soudy při pracovněprávních 
sporech a náhrady škody. Připravujeme a revidujeme 
dokumenty související s přidělením zaměstnanců 
agentury práce k výkonu práce u uživatele, jako jsou 
rámcové či dílčí dohody o dočasném přidělení a po-
kyny k dočasnému přidělení.

Insolvence:

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme našim kli-
entům komplexní právní poradenství, včetně zastu-
pování v incidenčních sporech a poradenství v rámci 
jednotlivých způsobů řešení úpadku.

Naše kancelář poskytuje svým stálým klientům per-
manentní právní podporu ve všech oborech práva. 
Klientům se snažíme poskytovat efektivní a rychlou 
právní pomoc tak, abychom jim usnadnili orientaci 
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v podnikatelském prostředí a zajistili jejich silné po-
stavení. Klienti Advokátní kanceláře Maršálek & Žíla 
oceňují především individuální přístup, operativní 
a flexibilní pracovní nasazení všech členů týmu, a ze-
jména kvalitní právní řešení.

Maršálek & Žíla, advokátní kancelář
Stará cesta 676
755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 410 895
e-mail: asistentka@marsalekzila.cz
www.marsalekzila.cz
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MELKUS KEJLA & PARTNERS 
advokátní kancelář s.r.o.

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS 
byla založena v roce 2014 jako specializovaná 
advokátní kancelář zaměřená na oblast finanč-
ního, mediálního a telekomunikačního práva, 
pojišťovacího práva a práva informačních a ko-
munikačních technologií (ICT), a to advokáty, 
kteří mají dlouholeté a jedinečné zkušenosti 
nejen z oblasti poskytování právních a poraden-
ských služeb, ale i přímo z vedení největších me-
zinárodních mediálních domů působících v Čes-
ké republice.

Praxe advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS 
zahrnuje dále všechny oblasti práva související s čin-
ností obchodních korporací i podnikajících fyzických 
osob. Společnost MELKUS KEJLA & PARTNERS dis-
ponuje více než dvaceti právními odborníky. Naši 
právníci mají výjimečné zkušenosti s poskytováním 
právních služeb v rámci své rozsáhlé litigační praxe, 
zejména v oblasti obchodních a občanskoprávních 
sporů, rozhodčích řízení, mezinárodních arbitráží, 
správních a trestních řízení.

Mezi další klíčové specializace advokátní kanceláře 
MELKUS KEJLA & PARTNERS patří finanční právo, 
bankovní a daňové právo, pojišťovací právo, leasin-
gové právo, podnikání na kapitálových trzích, právo 
hospodářské soutěže, nemovitostní a stavební právo, 
právo obchodních korporací a komplexní právní pod-
pora obchodních transakcí, právo veřejných zakázek, 
farmaceutické a zdravotnické právo, přepravní právo 
a pracovní právo.

Advokátní kancelář MELKUS KEJLA & PARTNERS 
spolupracuje na každodenní bázi s účetní a daňovou 
kanceláří, a má tak k dispozici zkušené odborníky 
a daňové specialisty ke konzultacím a řešení otázek 
v oblasti daňového práva. Advokátní kancelář MEL-
KUS KEJLA & PARTNERS zajišťuje rovněž poskytování 
právních služeb na území Slovenské republiky, a to 
v trvalé spolupráci s renomovanou advokátní kance-
láří Vojčík & Partners, s.r.o.

MELKUS KEJLA & PARTNERS  
advokátní kancelář s.r.o.
Washingtonova 1624/5
110 00  Praha 1
Tel.: +420 725 907 365
e-mail: info@melkuskejla.cz
www. melkuskejla.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 zastu-
pování. 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 11 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. Ne-
pyšníme se slovy dynamická či perspektivně se 
rozvíjející, klíčové pro nás je, aby každý z na-
šich právníků začínal od píky a měl zkušenosti 
s kauzálním zastupováním. Hledáte-li korpo-
rátní 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 republi-
ce a Slovenské republice. Naší doménou je kauzální 
zastupování se zaměřením na klasickou advokátní 
spornou a nespornou agendu a komplexní mezi-
národní a národní právní služby pro korporátní kli-
entelu. 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, ze-
jména pro české firmy s působností v hispánské ob-
lasti 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 budo-
vána jako mezinárodní advokátní kancelář vznika-
jící spojením místních advokátů z obou zemí, ni-
koliv 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 ví-
tanými procesními konzultanty v jejich záležitostech 
a v záležitostech jejich klientů. Služby MVA hledají ti, 
kteří chtějí řešit svoje problémy v rodinných či civil-
ních 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 ad-
vokátní kancelář, což je výrazem ocenění naší práce. 
José Julio Moreno Baena byl zvolen prvním preziden-
tem komory a tuto funkci stále vykonává.

MVA V ČESKÉ REPUBLICE:
 	Komplexní vedení sporu, procesní strategie a kon-

zultace v soudních a správních řízeních, prevence 

Moreno Vlk & Asociados
Advokátní kancelá e / Abogados / Attorneys at Law

Praha   I   Madrid   I   Bratislava
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proti soudním sporům a případná příprava na ně 
včetně přípravy a zajištění důkazů a mediálního 
zastoupení.

 	Odpovědnostní vztahy z náhrad škody při plnění 
smluv, insolvenčních řízení a odpovědnostní vztahy 
statutárních orgánů a vrcholového managementu.

 	Náhrady škody, ochrana dobré pověsti a ochrana 
fyzických osob ve vztahu k nesprávnému úřední-
mu postupu a nezákonným rozhodnutím.

 	Audity a due diligence ve věcech odpovědnosti, 
včetně odpovědnosti trestní a správní.

 	Trestní právo.
 	Rodinné právo a SJM.
 	Dědické právo, právní vztahy k nemovitostem, 

smluvní vztahy dle občanského zákoníku.
 	Korporátní služby na doporučení s dominantní 

orientací na španělsky mluvící klientelu.

MVA VE ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ:
 	Právní vztahy k nemovitostem a právní otázky ur-

banismu, koupě nemovitostí a související služby.
 	Kompletní korporátní agenda, investiční zastoupe-

ní a poradenství realizaci projektů.
 	V obchodu a průmyslu na klíč.
 	Vymáhání přeshraničních pohledávek a zahranič-

ních exekučních titiulů.
 	Náhrada škody.
 	Rodinné právo a SJM. Trestní právo.
 	Zastupování při jednání se státní správou.

Moreno Vlk & Asociados
Sokolovská 22
186 00  Praha 8
Tel.: +420 224 818 736
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 
(MT Legal) poskytuje komplexní právní služby 
v oblastech práva veřejného investování, veřejné 
podpory, informačních a komunikačních techno-
logií (IT/ICT), energetického, zdravotnického, vo-
dohospodářského, stavebního, lesního, horního 
práva, práva životního prostředí, obchodního, 
občanského, správního, pracovního, práva EU 
a práva v oblasti služeb obecného hospodářské-
ho zájmu - SGEI vodohospodářských infrastruk-
tur, dopravní obslužnosti v oblasti autobusové 
i železniční dopravy.

Nejvýznamněji se zaměřuje na oblast veřejného in-
vestování se specializací na zadávání veřejných zaká-
zek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv 
(PPP), dále na veřejnou podporu a fondy EU a na ob-
last IT/ICT. Ve všech uvedených oblastech specializa-
ce nabízí svým klientům rovněž zastupování v soud-
ních, správních či jiných obdobných řízeních.

MT Legal využívá rozsáhlých zkušeností jednotlivých 
členů právnického týmu, který dnes tvoří více než 
20 kvalifikovaných právníků. S ohledem na potřebu 
komplexního pokrytí požadavků klientů kancelář 
spolupracuje trvale s řadou externích konzultantů 
a znalců, ať již v oblasti ekonomického či daňové-
ho poradenství, či z prostředí IT/ICT, energetiky (vč. 
EPC projektů) a čerpání prostředků z fondů EU. Díky 
tomu je MT Legal schopna poskytovat plně kvalifi-
kované poradenství přesně dle specifických potřeb 
klienta.

Právní specialisté MT Legal pravidelně publikují v od-
borných médiích a přednáší na vědeckých konferen-
cích a odborných seminářích.

Právní služby MT Legal jsou v současné době dostup-
né klientům na celém území České republiky, a to 
prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě. 
Díky zahraničním partnerům poskytuje právní pora-
denství také v jiných členských zemích Evropské unie 
i mimo ni.

MT Legal je členem řady odborných a profesních 
uskupení (Asociace pro veřejné zakázky, Asociace pro 
rozvoj infrastruktury, Asociace poskytovatelů ener-
getických služeb ČR - APES, České společnosti pro 
stavební právo a Těžební unie). MT Legal jako jediná 
z České republiky je členem evropského uskupení 
advokátních kanceláří specializujících se na oblast 
veřejného investování.

OCENĚNÍ
V letech 2020, 2018, 2015 a 2014 získala advokátní 
kancelář MT Legal nejvyšší ocenění „Právnická firma 
roku pro oblast veřejných zakázek“ a v roce 2012 i nej-
vyšší ocenění „Právnická firma roku pro regionální 
kancelář“.

Současně se v této prestižní soutěži pořádané společ-
ností epravo.cz, a.s. pod záštitou Ministerstva sprave-
dlnosti ČR a České advokátní komory MT Legal pra-
videlně umisťuje mezi nejlépe hodnocenými (TOP 5) 
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kancelářemi pro oblast veřejných zakázek, i mezi nej-
lépe hodnocenými (TOP 10) kancelářemi pro oblast 
IT/ICT.

V oblasti řízení interních procesů ovlivňujících kva-
litu poskytování právních služeb, poradenství v ob-
lasti veřejného investování a provádění zadávacích 
a výběrových řízení, dosahuje MT Legal dlouhodobě 
plného souladu se standardy odpovídajícími normě 
kvality řady ISO 9001:2015.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Společnost MT Legal kromě své právní praxe dlouho-
době podporuje vybrané charitativní projekty nezis-
kových organizací a nadačních fondů. Spolupracuje 
či v rámci svých pro bono aktivit podporuje význam-
né humanitární organizace Člověk v tísni a Konto 
bariéry.

Dlouhodobá spolupráce s nadací Konto bariéry vy-
vrcholila v roce 2014, kdy se MT Legal stala jedním 
z hlavních partnerů nadace a založila nadační firemní 
fond MT Legal.

V oblasti sportovní lze zmínit například spolupráci 
s cyklistickým oddílem TJ Favorit Brno anebo s teni-
sovým klubem TK START Praha Topolka.

SPOLEČNÍCI A JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

Tomáš Machurek
 	 Specializuje se na oblast 
práva veřejného investování 
(veřejné zakázky a koncese), ze-
jména ve vazbě na stavebnictví, 
ICT a zdravotnictví.
 	 Předseda výkonného výboru 
Asociace pro veřejné zakázky (od 

založení 2006 – dosud).
 	 Garant připomínek MT Legal v rámci přípravy 

aktuálního zákona o zadávání veřejných zakázek 
ve vazbě na novou evropskou legislativu.

 	 Člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřej-
ných zakázek.

 	 Člen Expertní skupiny ministryně pro místní 
rozvoj pro oblast veřejných zakázek.

 	 Člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Milan Šebesta
 	 Specializuje se na oblast 
práva veřejného investování 
(zejména veřejné zakázky/kon-
cese), ICT právo, právo stavební 
a oblast energetiky.
 	 Byl členem týmu pro připo-
mínky advokátní kanceláře k ak-

tuálnímu zákonu o zadávání veřejných zakázek ve 
vazbě na novou evropskou legislativu.

 	 V roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální stu-
dium oboru Public Procurement Law and Policy 
(Právo a koncepce veřejného zadávání) na Univer-
sity 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.

Petr Novotný
 	 Specializuje se na oblast 
práva veřejného investování 
(zejména veřejné zakázky/kon-
cese), ICT právo, právo stavební 
a oblast energetiky.
 	 Byl členem týmu pro při-
pomínky advokátní kanceláře 

k nově připravovanému zákonu o veřejných za-
kázkách ve vazbě na novou evropskou legislativu.

 	 Má široké znalosti v oblasti unijního 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.

Všichni společníci a další členové týmu MT Legal

 	Jsou spoluautory 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.



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 241

M

 	Byli přímými spoluautory zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci 
s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautory ob-
sáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách 
(ASPI, 2006); významně se podíleli rovněž na zpra-
cování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

 	V rámci svých specializací řadu let intenzivně před-
náší na nejrůznějších seminářích, konferencích 
a workshopech a publikují v odborném tisku.

NABÍZENÉ SLUŽBY

Veřejné zakázky
 	Specializovaný právní tým MT Legal realizoval pro 

své klienty v dané oblasti již několik stovek zadá-
vacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek 
miliard korun.

 	V oblasti veřejných zakázek poskytuje komplexní 
právní služby zahrnující zejména zpracování ana-
lýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řeše-
ní daného projektu včetně identifikace a zhodno-
cení případných rizik, a to jak z pohledu právního 
řádu ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací 
praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
a Soudního dvora Evropské unie.

 	Poskytuje rovněž služby spočívající v realizaci 
a komplexní 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.

 	Podílí se na implementaci nových trendů v oblasti 
zadávání veřejných zakázek – např. hodnocení ve 
vazbě na metodu Best Value Approach, realizace 
stavebních veřejných zakázek s využitím podmí-
nek FIDIC, zavádění nových systémů zadávání 
(např. systém referenčního či pilotního zadavatele) 
či institutů k zefektivnění výstavby (např. možnosti 
bonusů dodavatelům) atp.

 	Poskytuje podporu v oblasti elektronizace zadáva-
cích řízení a centralizovaných nákupů.

Koncese, PPP projekty

 	V této oblasti zajišťuje díky svým dlouhodobým 
zkušenostem zadavatelům právní podporu v nej-
širším slova smyslu.

 	Právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů 
spočívá zejména ve zpracování koncepcí a analýz 
vhodných modelů realizace PPP projektů (včetně 
koncesních projektů), zpracování koncesní a veš-
keré smluvní dokumentace či komplexní realizace 
vlastního koncesního (zadávacího) řízení, např. na 
infrastrukturní projekty. Lze zmínit podíl na kon-
cesích realizovaných v oblasti vodohospodářské, 
energetické, stavební či kulturně-sportovní.

Veřejná podpora

 	Veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřej-
ného investování.

 	Klientům poskytuje služby spočívající v pora-
denské a konzultační činnosti z hlediska práva 
veřejné podpory či souvisejících služeb obecného 
hospodářského zájmu (SGEI), návrzích vhodných 
řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle 
pravidel EU; současně je MT Legal schopna zastou-
pit klienta při jednáních a řízeních před Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou 
komisí (např. při notifikacích veřejné podpory).

IT/ICT

 	Pro tuto specifickou oblast disponuje MT Legal 
týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouho-
dobé 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 ostat-
ních právních aspektů (např. pracovněprávních, 
ochrany práv duševního vlastnictví se zaměřením 
na právo autorské apod.), právní poradenství v ob-
lasti ochrany osobních údajů nebo právní služby 
spojené s provozem datových schránek či obecně 
elektronizací veřejné správy.

 	Mezi specializace patří i posuzování či vytváření 
smluvní agendy v oblasti licenční, a to i ve vazbě 
na jednotlivé typy pořizovaných SW (proprietární, 
open-source atp.).

Energetika

 	MT Legal se specializuje na poradenství v oblasti 
energetických úspor a obnovitelných zdrojů 
energie, jakož i na oblast emisních povolenek či 
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realizaci výstavby či rekonstrukce energetických 
zdrojů.

 	V několika projektech pomáhá zadavatelům 
veřejných zakázek ve spojení se stálými odbor-
ně-technickými partnery při realizaci projektů 
EPC (Energetických služeb se smluvně zaručenou 
úsporou) směřujících ke zvyšování energetické 
účinnosti, v rámci kterých je klientům poskyto-
váno komplexní odborné poradenství ve formě 
technické i právní podpory.

Provozní smlouvy ve vodohospodářství

 	Podstatou služeb poskytovaných MT Legal v této 
oblasti jsou úpravy existujících smluv, jakož i zpra-
cování nových provozních smluv mezi vlastníky vo-
dohospodářské infrastruktury (obce, municipální 
společnosti) a provozovateli této infrastruktury tak, 
aby smlouvy splňovaly zejména požadavky tzv. nej-
lepší 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 spolupracuje MT Legal s osvědčenými 
ekonomickými a technickými poradci a díky tomu 
nabízí 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 může tak díky osvědčeným partnerům z tech-
nické a ekonomické oblasti nabídnout komplexní 
služby v této oblasti; v daném segmentu kancelář 
úspěšně právně podpořila desítky projektů na 
zajištění dopravní obslužnosti v hodnotě desítek 
miliard Kč.

Korporátní a závazkové právo

 	Právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré 
záležitosti týkající se korporátního práva, od zvo-
lení vhodného typu společnosti a jejího založení 
přes komplexní správu korporátních záležitostí, až 
po likvidaci obchodních společností.

 	V záležitostech závazkového práva jde o komplex-
ní poradenství při tuzemských i mezinárodních 

transakcích, a to od navržení optimální smluvní 
struktury, vyjednávání a přípravy smluvní doku-
mentace, až po asistenci při zajišťování plnění 
povinností smluvních stran.

 	Poskytuje právní poradenství v jednotlivých oblas-
tech občanského práva, vč. práva insolvenčního.

Horní právo a právo životního prostředí

 	Právní poradenství v oblasti povrchového do-
bývání (horní zákon, zákon o hornické činnosti, 
zákon o geologických pracích, zákon o 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 říze-
ních 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.

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1
602 00  Brno
Tel.: +420 542 210 351

Jugoslávská 620/29
120 00  Praha 2
Tel.: +420 222 866 555

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. 

Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) je advokátní 
kancelář se sídlem v Praze a Bratislavě posky-
tující vysoce specializované právní poradenství 
v následujících čtyřech oblastech českého, slo-
venského a unijního práva:

 	Soutěžní právo,
 	regulovaná odvětví, zejména energetika 

a telekomunikace,
 	veřejné zakázky,
 	compliance.

NKA se tak zaměřuje pouze na určitá specifická práv-
ní odvětví. V oblastech, na něž se nespecializuje, pak 
NKA spolupracuje s uznávanými aliančními advokát-
ními kancelářemi.

SPECIALIZACE
NKA poskytuje v oblastech, na něž se specializuje, ze-
jména následující právní služby.

Právo hospodářské soutěže

Právní poradenství pokrývá všechny aspekty soutěž-
ního 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 národ-
ních 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 zastu-
pování stěžovatele,

 	zastupování před soudy v souvislosti se soukro-
moprávním vymáháním soutěžního práva,

 	vytváření soutěžních compliance programů pro 
podnikatelské subjekty, provádění compliance 
školení a prověrek podnikatelských subjektů,

 	komplexní poradenství v souvislosti s veřejnými 
podporami, zejména provádění právních analýz 
poskytovaných výhod, ohlašování veřejných 
podpor, konzultace s Evropskou komisí a jednání 
s poskytovateli veřejných podpor,

 	poradenství k zákonu o významné tržní síle 
v České republice a zákonu o neprimeraných pod-
mienkach v obchodných vzťahoch ve Slovenské 
republice.

Regulovaná odvětví

NKA se zaměřuje na právní poradenství v regulova-
ných odvětvích, zejména v oblasti energetiky a tele-
komunikací. Právní poradenství zahrnuje mimo jiné:

 	Komplexní právní analýzy,
 	zastupování při jednáních se správními úřady,

N
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 	zastupování v řízeních před regulačními orgány 
a soudy.

Veřejné zakázky

NKA poskytuje komplexní právní poradenství jak za-
davatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřej-
né zakázky, zejména:

 	Zpracování analýz, posouzení a určení vhodné 
koncepce zadání veřejné zakázky,

 	realizaci a komplexní administraci zadávacích říze-
ní 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 opatře-

ní v podnikatelských subjektech,
 	zastupování v trestních řízeních v souvislosti s hos-

podářskou kriminalitou.

TÝM
Tým NKA tvoří zkušení právníci dlouhodobě se spe-
cializující na oblasti, v nichž NKA poskytuje právní 
poradenství. Své zkušenosti sbírali v předních me-
zinárodních 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.

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00  Praha 1
Tel.: 210 320 260
e-mail: praha@nka.eu
www.nka.eu 
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Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o. 

Advokátní kancelář Nielsen Legal již více než 
10 let poskytuje klientům komplexní právní pod-
poru v oblasti obchodního, občanského a správ-
ního práva. Zaměřuje se zejména na veškeré 
aspekty internetového práva, IT a médií, korpo-
rátní struktury a obchodní transakce.

Naší filozofií je fungovat jako partner – nenabízíme 
klientům jen právní služby, ale právně i obchodně 
funkční řešení jejich potřeb, ať už z krátkodobého, tak 
i dlouhodobého hlediska. Rádi se nad zadáním klien-
ta zamýšlíme, navrhujeme varianty postupu a pomá-
háme vybrat ty nejlepší. Přitom využíváme zkušeností 
z předchozích projektů i nové trendy v oborech, na 
které se zaměřujeme.

NAŠE SLUŽBY

Nové technologie, ochrana software, IT, 
telekomunikace a média

Návrhy obchodních modelů a smluv, systémy vzo-
rových smluv, ochrana autorských práv (software, 
kolektivní správa práv apod.), regulace v oblasti elek-
tronických komunikací a TV vysílání, mediální právo 
a ochrana osobnosti.

Řešení sporů

Poradenství a zastupování klientů při prevenci sporů, 
zastupování před soudy, rozhodčími soudy a správní-
mi orgány, právní poradenství v oblasti mediace.

Online služby, ochrana dat a duševního 
vlastnictví

Příprava online smluv a obchodních podmínek, na-
stavení transakčního modelu v prostředí internetu 
v rámci domácích i mezinárodních vztahů, ochrana 
práv klienta a soulad s regulačními požadavky (autor-
ská práva, ochrana spotřebitele, GDPR apod.)

Nové modely obchodní spolupráce

Poradenství při vytváření obchodních struktur 
a modelů spolupráce, návrhy smluvní dokumenta-
ce, řešení pro využití modelů jako jsou outsourcing 
a cloud computing, franšíza, využití smart contracts 
a blockchain technologií (vč. tokenizace transakcí 
apod.).

Obchodní a finanční transakce, právní vztahy 
k nemovitostem

Nastavení bezpečných smluvních transakcí, AML 
& Compliance, transakce s nemovitostmi, meziná-
rodní obchodní vztahy apod.

Korporátní struktury a transakce

Fúze a akvizice, investice, corporate governance, due 
diligence, podpora startupů.
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NÁŠ TÝM:
JUDr. Tomáš Nielsen

Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu infor-
mačních technologií, telekomunikací, autorskému 
a mediálnímu právu. Účastnil se mimo jiné řady pro-
jektů implementace informačních systémů pro velké 
banky a výrobní společnosti, zastupoval klienty ve 
sporech v oblasti IT a poskytoval poradenství i v ob-
lasti regulace (vztahy k ČTÚ, RRTV apod.). Má zkuše-
nosti také v oblasti finančních transakcí, věnuje se 
mimo jiné otázkám mezinárodního platebního styku 
ve vztahu ke státům mimo Evropskou unii (Rusko, 
Čína, USA apod.).

Tomáš Nielsen je laureátem ceny Právník roku v ob-
lasti IT za rok 2019.

Tomáš Nielsen je autorem či spoluautorem řady 
odborných článků a publikací, například komentá-
ře k zákonu o elektronických komunikacích (Linde, 
2014), Základy softwarového práva (Wolters Kluwer, 
2011), Práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochra-
na (European Commission - Enterprise and Industry, 
2009), Company Formations (CorporateINTL, 2009) 
a dalších.

Mgr. Jan Přibyl

Jan Přibyl se věnuje problematice obchodních 
smluv v soukromoprávních i veřejnoprávních vzta-
zích. Zabývá se též problematikou regulace v oblasti 
finančního práva a v oblasti práva obchodních kor-
porací. Působí rovněž v oblasti sporné agendy, ať 
již na úrovni mimosoudního nebo soudního řešení 
sporů (včetně rozhodčího řízení). Podrobně se vě-
noval problematice obchodních závodů a dispozic 
s nimi. Aktivně se zajímá také o problematiku spol-
kového práva.

Mgr. Tomáš Strakatý

Tomáš Strakatý se zaměřuje na obchodní závazko-
vé právo, jímž se podrobně zabýval již v průběhu 
svých studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
Ta dokončil v roce 2018 obhájením závěrečné diplo-
mové práce na téma „Práva z vadného plnění v kup-
ní smlouvě s účastí podnikatele“. V naší kanceláři se 
kromě dalších oborů obchodního práva věnuje pře-
devším právu občanskému, pracovnímu a správní-

mu. Tomáš Strakatý se při své činnosti taktéž aktivně 
angažuje v pro bono projektech naší kanceláře.

JUDr. Tomáš Horáček, PhD.

Tomáš Horáček se specializuje zejména na proble-
matiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové 
vztahy a řešení obchodních sporů. Od roku 1996 pů-
sobí na katedře obchodního práva Právnické fakulty 
UK jako odborný asistent a tajemník, zastával rovněž 
funkci proděkana 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.

Mgr. Jiřina Šímová

Jiřina Šímová dokončila v roce 2019 svá studia na 
Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během svých 
studií absolvovala praxi u českých okresních soudů 
na občanskoprávním i trestněprávním úseku. V advo-
kátní kanceláři Nielsen Legal působí již od svých stu-
dií, předtím pracovala v advokátní kanceláři poskytu-
jící služby zejména v oblasti občanského práva, práva 
nemovitostí a obchodního práva.

Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Kozí 916/5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 725 749 954
e-mail: info@nielsenlegal.cz
www.nielsenlegal.cz
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Nováková + Partners, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Advokátní kancelář Nováková + Partners je ad-
vokátní kancelář s výjimečnou praxí zejména 
v oblasti daňového práva, daňových a soudních 
řízení a s tím souvisejících dalších aspektů po-
skytování právních služeb v předmětné oblasti 
(insolvenční, trestní, obchodní právo).

Jejími klienty jsou především významné obchodní 
společnosti z různých obchodních odvětví. S ohle-
dem na citlivost veškerých „daňových sporů“ není 
možné podrobně popsat některé spory či transakce 
zejména z oblasti daňového práva, avšak namátkově 
lze uvést například mediálně známé rozsudky Nejvyš-
šího správního soudu týkající se problematiky zajiš-
ťovacích příkazů či nároků na úrok z neoprávněného 
jednání správce daně, a zejména průlomový nález 
Ústavního soudu týkající se nemožnosti finančních 
úřadů bezdůvodně zadržovat nadměrné odpočty.

Advokátní kancelář je díky profesnímu zaměření, zku-
šenostem a vzdělání svých advokátů a pracovníků 
schopna posoudit právní, daňová a účetní hlediska 
transakce a být úspěšně nápomocna klientům ze-
jména v daňových řízení a navazujících soudních ří-
zeních a obdobných sporech. Díky znalostem a prak-
tickým poznatkům je advokátní kancelář schopna 
porozumět podnikání klienta v širších souvislostech, 
a to včetně odvětvových specifik, což současné daňo-
vé právo a daňová řízení vyžadují.

Profesní zaměření advokátní kanceláře demonstruje 
i skutečnost, že jeden z advokátů je soudním znalcem 

v oboru ekonomika a insolvenčním správcem. Řídící 
partnerka advokátní kanceláře je členkou Legislativní 
rady vlády, pracovní skupiny na daňový proces při Mi-
nisterstvu financí, disciplinárního výboru Rady pro ve-
řejný dohled nad auditem či redakční rady Bulletinu 
Komory daňových poradců. Zároveň byla vyhlášena 
za rok 2018 právníkem roku v kategorii finanční právo. 
Nadto, za roky 2010, 2012 a 2016 byla zvolena „Daňo-
vou hvězdou roku“ v oblasti správy daní.

Nováková + Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Chodská 1366/9
120 00 Praha 2
Tel.: + 420 222 544 288
e-mail: novakova@novakovapartners.cz
www.novakovapartners.cz



| 2021 | Významné advokátní kanceláře248



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 249

P

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář 

Praha. Brusel. Londýn. Moskva.

Advokátní kancelář pro digitální ekonomiku.

Advokátní kancelář Pierstone se zaměřuje na komplexní 
poradenství zejména v oblasti technologií, médií a tele-
komunikací (TMT). Oblasti specializace konkrétně za-
hrnují právo IT a technologií, ochranu osobních údajů 
a kybernetickou bezpečnost, soutěžní právo na národní 
i evropské úrovni, telekomunikační regulaci, fúze a akvi-
zice, mediální a autorské právo, veřejné zakázky, korpo-
rátní právo, pracovní právo a řešení sporů v uvedených 
oblastech. Advokátní kancelář Pierstone též stále rozši-
řuje svou působnost v oblasti firemní compliance.

Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti kor-
porátní správy společnosti, pracovněprávní agendy 
či vyjednávání komerčních smluv v oblasti IT, ale 
i v otázkách komplexních transakcí, sporné agendy 
a správního práva. Významnou část klientů advokátní 
kanceláře tvoří nadnárodní korporace a přední české 
koncerny, stejně tak ale poskytuje poradenství klien-
tům z veřejného sektoru a start-upům.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY ZA UPLYNULÝCH 
12 MĚSÍCŮ
 	Český telekomunikační úřad: nastavení pravidel 

a pořádání aukce kmitočtů v hodnotě několika 
miliard Kč pro mobilní síť 5. generace umožňující 
vysokorychlostní přístup k internetu.

 	Poradenství společnosti Microsoft v oblasti GDPR 
compliance Microsoft Online Services (Office 
365 a Microsoft Azure), právních aspektů umělé 
inteligence a poskytování cloudových služeb ve 
veřejném sektoru.

 	Advokátní kancelář PIERSTONE zastupovala 
společnost Socialbakers při prodeji americké 
softwarové společnosti Astute (Emplifi). Pod 
vedením partnerů kanceláře Tomase Schollaerta 
a Ivy Zothové se tak advokátní kancelář PIERSTO-
NE podílela na pravděpodobně největší technolo-
gické transakci roku 2020, která završila důležitou 
etapu přerodu společnosti Socialbakers z českého 
startupu na mezinárodně uznávaného poskytova-
tele marketingově-analytických služeb.

 	Compliance poradenství v oblasti kyberbezpeč-
nosti pro DHL Information Services (Europe).

 	Time is Ltd Jana Řežába a Cyrila Höschla: 
financování fondem rizikového kapitálu Accel 
a dalšími investory.

 	24VS: Komplexní poradenství při prvním investič-
ním kole, včetně souvisejících transakcí duševního 
vlastnictví a zhodnocení. Poradenství při tvorbě 
vhodného obchodního modelu poskytování 
služby k rozpoznávání vad založené na umělé 
inteligenci (AI).

OCENĚNÍ
Advokátní kancelář Pierstone je pravidelně oceňová-
na předními mezinárodními nezávislými hodnotiteli 

P
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jako Legal 500 nebo Chambers Europe, kde dosahuje 
nejvyšších umístění v oblasti TMT a M&A.

VEDOUCÍ PARTNEŘI
Jana Pattynová patří dle nezávislých mezinárodních 
hodnocení mezi nejlepší odborníky v oblasti práva IT 
a telekomunikací ve střední a východní Evropě. Jana 
během posledních let pracovala na některých z nej-
větších IT a telekomunikačních transakcích v regionu. 
Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárod-
ním IT společnostem, hlavním operátorům mobilních 
a pevných sítí v regionu i vládním institucím. V uply-
nulém roce se mimo jiné podílela na vytvoření pravi-
del multimiliardové aukce na mobilní frekvence 5. ge-
nerace, programu podpory přístupových sítí nové 
generace (NGA) či na rozsáhlých transakcích v oblasti 
IT a IoT (internet of things) v hodnotě dosahující desí-
tek až stamilionů korun.

Tomas Schollaert je řazen mezi přední právníky v re-
gionu se specializací na oblast technologií. Během 
své praxe poskytoval právní poradenství klientům 
z více než dvou desítek zemí střední a východní Evro-
py při významných transakcích a v případech zahrnu-
jících oblast regulace, hospodářské soutěže či řešení 
sporů. Úspěšně se podílel na prvních případech v ob-
lasti evropského soutěžního práva a veřejných pod-
por v nových členských státech EU. Tomas působil 
jako právník v Bruselu, Praze, Londýně a Varšavě.

Lenka Suchánková má rozsáhlé zkušenosti v oblasti 
práva duševního vlastnictví, práva IT včetně outsou-
rcingu a cloud computingu, nových médií, ochrany 
osobních údajů včetně globálních transferů dat, 
ochrany soukromí, pracovního práva a zaměstnanos-
ti. V uplynulých letech poskytovala právní poraden-
ství společnostem z oblasti IT a médií, finančním in-
stitucím, účastnila se strategických transakcí a radila 
při mnoha licenčních obchodech světových softwa-
rových společností. Jako právnička pracovala v Lon-
dýně a Vancouveru, vzdělání získala v Praze, Cardiffu 
a Britské Kolumbii.

Iva Zothová se specializuje na fúze a akvizice, kor-
porátní a obchodní právo, a procesní otázky. Posky-
tovala právní poradenství investorům z EU i USA při 
mnoha významných transakcích v regionu střední 
a východní Evropy, a to včetně privatizací teleko-
munikačních a energetických gigantů, dále při ak-

vizicích, akvizičním financování, restrukturalizacích 
nebo zakládání joint ventures. Je uznávanou expert-
kou, a kromě jiného pravidelně přednáší o otázkách 
M&A a korporátního práva (např. na VŠE). V posled-
ních letech se věnuje také procesním otázkám, a to 
jak v civilním, tak ve správním soudnictví.

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
Perlová 371/5
110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 234 958
e-mail: tomas.schollaert@pierstone.com
www.pierstone.com
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PLICKA & PARTNERS, 
advokátní kancelář, s.r.o.

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. 
(dále jen „PLICKA & PARTNERS“) v současné 
době zaměstnává či spolupracuje s desítkami 
advokátů, právníků a daňových poradců.

Mezi naše klienty patří tuzemské a mezinárodní 
společnosti, územně samosprávné celky, druž-
stva, společenství vlastníků a fyzické osoby.

Naše nadstandardní jazyková vybavenost umož-
ňuje našim klientům poskytovat služby v deseti 
jazycích (českém, slovenském, anglickém, ně-
meckém, francouzském, arménském, ruském, 
ukrajinském, polském a mongolském).

Našim českým i zahraničním klientům poskytujeme 
komplexní právní služby ve všech oblastech práva, 
a to včetně práva trestního a daňového.

Mezi naše významné úspěchy patří zejména oceně-
ní vedoucího partnera kanceláře Roberta Plicky jako 
Právníka roku 2018 v kategorii Pro bono, ocenění 
Roberta Plicky jako Osobnosti roku 2018 v rámci 
projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele 
a firmy, kterých si lidé váží pro jejich odpovědný pří-
stup k podnikání, morální kvality a poctivou práci.

Dále jsme získali ocenění v rámci prestižního firemní-
ho žebříčku Právnická firma roku 2019 a Právnic-
ká firma roku 2020, pořádanou společností EPRA-
VO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR 
a České advokátní komory. V obou ročnících jsme zís-

kali hned tři tituly doporučované kanceláře, a to opa-
kovaně v kategoriích Trestní právo, Daňové právo 
a Česká firma na mezinárodních trzích.

Díky uzavřenému exkluzivnímu partnerství s celosvě-
tovou sítí advokátních kanceláří Diaz, Reus & Targ, 
LLP se sídlem v Miami na Floridě jsme schopni za-
jistit vysoce kvalitní právní služby či právní asistenci 
i mimo Českou republiku, a to nejenom napříč téměř 
celou Evropou, ale i v USA, Asii, JAR či ve státech 
Jižní a Střední Ameriky. Prostřednictvím dalších za-
hraničních partnerských advokátních kanceláří jsme 
schopni zajistit právní služby v Rusku a Arménii.

Svým klientům tak mj. poskytujeme prostřednictvím 
našich zahraničních partnerských advokátních kan-
celáří právní služby v souvislosti s jejich zahraničními 
investicemi či rozvojem jejich podnikání za hranice 
našeho území. V případě potřeby naše klienty do-
provázíme i při zahraničních jednáních, abychom jim 
zajistili nejvyšší stupeň komfortu a nadstandardních 
právních služeb. Našim cílem je vyjednání a příprava 
takových podmínek, aby se klienti při zahájení čin-
nosti či rozvoji svých aktivit v zahraničí mohli zabývat 
pouze svým podnikáním a veškeré jejich právní zále-
žitosti již byly vyřešené či řádně připravené.

Našim hlavním cílem je poskytování právních služeb 
kvalitně, rychle, účinně, ekonomicky a odpovědně. 
Vždy klademe maximální důraz na zájmy klienta, jeho 
strategii a cíle. Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti 
se spoluprací s národními i mezinárodními korpora-
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cemi. Stejnou péči a zájem však věnují zastupování 
klientů z řad menších podnikatelů a nepodnikajícím 
fyzickým osobám.

PLICKA & PARTNERS rovněž pomáhá novým projek-
tům v rámci jejich vzniku, rozvoje a upevnění na trhu, 
a to včetně projektů zaměřených na udržitelnost 
a ekologii, přičemž za poslední rok stála za mnoha 
velkými obchodními transakcemi, jejichž hodnota 
dosahovala v souhrnu několika miliard korun.

Odborné zkušenosti, rozsáhlá specializace a jazyková 
vybavenost našeho početného týmu umožňuje po-
skytovat široké spektrum právních služeb.

Naši právníci se v rámci své praxe zabývají všemi ob-
lastmi práva a specializují se mj. na:

 	soudní spory a rozhodčí řízení;
 	trestní právo;
 	daňové právo;
 	občanské právo;
 	pracovní právo;
 	rodinné právo;
 	obchodní právo;
 	právo obchodních korporací;
 	fúze & akvizice;
 	právo nemovitostí;
 	stavební právo;
 	ochranu duševního vlastnictví;
 	právo IT;
 	insolvenční právo;
 	bankovnictví & finance;
 	správní právo;
 	ústavní právo;
 	cizinecké právo;
 	dopravní právo;
 	farmaceutické & zdravotnické právo;
 	a v neposlední řadě právo životního prostředí 

včetně ochrany zvířat.

V rámci těchto oblastí našich služeb připravujeme 
pro naše klienty i vnitřní směrnice a související ško-
lení, která pomáhají předcházet sankcím plynoucím 
z deliktů správní či trestní povahy.

Všichni naši právníci jsou vybaveni perfektní znalostí 
platného práva a aktuální judikatury českých i evrop-
ských soudů, díky čemuž dosahují výborných výsled-
ků u soudů a dalších orgánů veřejné moci.

Při poskytování právních služeb klademe také velký 
důraz na monitoring a připomínkování připravova-
ných legislativních změn (kdy některé změny práv-
ních předpisů přímo tvoříme) a pomáháme tak kli-
entům činit včas vhodná opatření a rozhodnutí na 
základě detailní znalosti veřejného sektoru i legisla-
tivního procesu. I to je součástí komplexní, a přitom 
individuální péče o klienty v PLICKA & PARTNERS.

Tým PLICKA & PARTNERS klade taktéž velký důraz na 
profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů 
s klienty založených na vzájemné důvěře, loajalitě 
a respektu. Co se týká statistik, PLICKA & PARTNERS 
se může pyšnit více jak 90% úspěšností vyhraných 
sporů. Velké procento úspěšnosti je i zásluhou zod-
povědného přístupu našich právníků k zájmům svých 
klientů, správného vyhodnocení předmětných kauz 
a pohotových a věcných reakcí u soudů či jiných or-
gánů. I když mají naši právníci bohaté zkušenosti se 
zastupováním klientů před obecnými a rozhodčími 
soudy v občanskoprávní, trestněprávní i správněpráv-
ní oblasti, jejich prioritou je vždy těmto sporům před-
cházet, a to co možná nejlepším nastavením podmí-
nek ve smlouvách či jiných právních dokumentech.

Nedílnou součást naší firemní kultury tvoří spole-
čenská odpovědnost. K prosazování společenských 
hodnot a dodržování striktně nastavených etických 
a morálních pravidel dochází rovněž prostřednictvím 
výběru řešených kauz a zastupovaných klientů, kteří 
jsou ze strany vedení kanceláře vybíráni zejm. z ob-
lasti společensky odpovědných projektů, z oblasti 
udržitelných aktivit a z řad osob a korporací, kterým 
nejsou etické a morální zásady cizí.

V rámci svých PRO BONO aktivit podporuje PLICKA 
& PARTNERS finančně i právními službami zdarma 
neziskové a dobročinné organizace, které se věnují 
ochraně zvířat a přírody. PLICKA & PARTNERS je je-
dinou advokátní kanceláří, která v takovém rozsahu 
denně nezištně bojuje proti týrání zvířat a ničení pří-
rody, a to se skvělými výsledky. Právě toto dokládají 
i činnosti Roberta Plicky jakožto vedoucího advokáta 
a naší advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS, která 
je mj. připomínkovým místem pro legislativní návrhy, 
změny a úpravy české a evropské legislativy.

Naším největším úspěchem v oblasti ochrany zvířat je 
námi sepsaná a prosazená novela trestního zákoní-
ku, kterou se podstatně zvyšují tresty za týrání zvířat, 
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kriminalizují nelegální množírny a zavádí nový druh 
trestu zákazu držení a chovu zvířat.

„Z našeho pohledu se jedná o bezprecedentní 
úspěch, neboť se tím Česká republika zařazuje mezi 
země s možná nejpřísnější trestněprávní ochranou 
zvířat na světě a evropské státy se naší novelou in-
spirují, vizte např. sousední Slovensko,“ uvádí Robert 
Plicka, který je současně se svou manželkou Terezou 
Plicka zakladatelem neziskové organizace Hlas zví-
řat, z.s., která každodenně efektivně bojuje za prá-
va zvířat a za potrestání pachatelů týrání zvířat, díky 
čemuž již byly zachráněny stovky domácích zvířat 
z množíren, stovkám až tisícům hospodářských zvířat 
se dostalo lepšího zacházení a podařilo se zachránit 
i mnoho volně žijících zvířat a potrestat pachatele je-
jich týrání.

Výše uvedené je důkazem toho, že je PLICKA & PART-
NERS advokátní kanceláří s nejvyššími morálními 
a etickými hodnotami. Pokud máte zájem o právní 
služby na špičkové úrovni a současně si přejete spo-
lupracovat s partnerem, který dbá na profesní etiku, 
udržitelnost svého i Vašeho podnikání a spole-
čenskou odpovědnost, obraťte se na nás prostřed-
nictvím kontaktů uvedených níže.

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Národní 58/32
110 00 Praha 1
Tel.: +420 212 344 444
e-mail: info@plickapartners.cz
www.plickapartners.cz
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PPS advokáti s.r.o. 

Jsme královéhradecká advokátní kancelář půso-
bící na trhu právních služeb od roku 2002. Právní 
služby poskytujeme na území celé České repub-
liky, zejména pak ve východních a středních Če-
chách a v Praze. Prostřednictvím členství v mezi-
národní asociaci AEA (The European Association 
of Attorneys) zajistíme právní služby i v zahrani-
čí. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém 
a německém.

JSME AUTENTICKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.
Hrdě se hlásíme k dobrým tradicím české advokacie. 
Stavovská pravidla České advokátní komory nám ne-
překážejí a ctíme je. Právo nás zajímá a baví. Nejsme 
virtuální firma, uměle vytvořený marketingový projekt 
ani síť de facto samostatných advokátů. Máme reál-
nou historii, přehlednou strukturu, společnou identi-
tu, jednotný styl a zásady. Nechybí nám zdravé sebe-
vědomí ani zodpovědnost za naše konání.

VYROSTLI JSME S NAŠIMI KLIENTY.
Začínali jsme ve třech lidech na počátku milénia. Krok 
za krokem jsme směřovali vzhůru díky přízni klientů, 
ochotě se učit a pracovat, schopnostem a loajalitě 
členů našeho týmu. Máme pevné základy, na kterých 
stavíme. Aktuálně je nás více než 50, z toho 29 práv-
níků. Počtem právníků se řadíme na samou špičku 
českých advokátních kanceláří sídlících mimo Prahu. 
V našich řadách se prolíná zkušenost a rozvaha s elá-
nem a invencí mladších kolegů.

BUDETE NÁM ROZUMĚT.

V našem podání není právo vědou, ale praktickým 
použitím norem a judikatury, doporučením optimál-
ního řešení situací, které přináší život. Právní vědu 
ponecháváme akademické obci. Podle našich zku-
šeností zajímá většinu klientů především výsledek, 
čas potřebný k jeho dosažení a vynaložené náklady. 
My těmto potřebám nasloucháme a respektujeme 
je. S našimi klienty komunikujeme otevřeně, střízlivě 
a srozumitelně. Klienti mají právo se ptát a dozvědět 
se, jaké nabízíme alternativy, jak hodnotíme šance 
a odhadujeme náklady. Preferujeme dlouhodobou 
spolupráci, za našimi klienty stojíme i v horších ča-
sech. Zůstáváme nohama pevně na zemi, neslibuje-
me nesplnitelné a držíme slovo.

ZAJÍMÁ VÁS POMĚR KVALITA A CENA?
Jsme zavedená regionální kancelář a jsme na to hrdí. 
Na nic si nehrajeme. Známe hodnotu peněz a víme, 
kolik námahy stojí je vydělat. Od počátků naší čin-
nosti se inspirujeme kvalitou a systémem práce, který 
je vlastní nejprestižnějším advokátním kancelářím 
na trhu právních služeb v ČR. Férovou konkurenci 
respektujeme, posunuje nás vpřed. Cenově se ne-
podbízíme, ale umíme nabídnout velice zajímavé 
ceny. Zjednodušeně řečeno, tam kde končí naše od-
měny, začínají ceny kvalitních advokátních kanceláří 
z metropole. Našich klientů si vážíme, proto máme 
speciální nabídky pro ty, s nimiž spolupracujeme 
dlouhodobě.
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HODNOTÍ NÁS VÝSLEDKY.

My naši práci hodnotit nechceme. Určitý obrázek 
o nás dávají statistické údaje. Za naši dosavadní čin-
nost jsme pomáhali a pomáháme více než 10 000 kli-
entů, řešili jsme a řešíme více než 24 000 kauz. Dalším 
ukazatelem jsou reference, z nichž některé naleznete 
na našich stránkách. Naše postavení na trhu konečně 
dokresluje dlouhodobá úspěšná účast v anketě Práv-
nická 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

Čím se odlišuje PwC Legal od klasických advokát-
ních kanceláří? Díky flexibilní spolupráci s ostatní-
mi společnostmi skupiny PwC jsme schopni reago-
vat na všechny požadavky našich klientů prakticky 
kdekoliv na světě, a to vše „pod jednou střechou“.

Pomůžeme vám tak nejen s právními aspekty vašeho 
podnikání. Při práci na projektech úzce spolupracujeme 
se specialisty ze sítě PwC, včetně daňových poradců, ex-
pertů v oblasti korporátních financí, poradců v oblasti 
lidského kapitálu, manažerských a účetních poradců 
a expertů na kybernetickou bezpečnost. Jsme hrdí na 
naši schopnost poskytovat kreativní řešení a rychle 
a efektivně reagovat na potřeby našich klientů. Naším 
cílem je nabídnout klientům pomoc a přidanou hodno-
tu, kterou naše konkurence poskytnout nedokáže.

JEDINEČNÝ STYL INTEGROVANÉHO PORADENSTVÍ 
A ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ
PwC Legal je mezinárodní advokátní kancelář, která 
nedělá jen právní poradenství, ale skutečný byznys. 
Byznys je globální věc, proto i my jej děláme globál-
ně, z domova.

Jsme jednou z největších celosvětových sítí advokát-
ních kanceláří PwC, která umožňuje našim klientům 
využívat stejně kvalitních služeb 3600 právníků ve více 
než 100 zemích prostřednictvím jediného kontakt-
ního místa v České republice. Ti tak získávají nejen 
nejširší geografické pokrytí právních služeb, ale také 
zázemí největší poradenské sítě na světě.

Zastupujeme tuzemské i mezinárodní klienty, důraz 
klademe především na kvalitu a odbornost posky-
tovaných služeb. Naším cílem je poskytovat nejlepší 
možná řešení na klíč a odborné služby ve všech eko-
nomických a průmyslových oblastech. Naši specia-
listé těží z přehledu a zkušeností dalších odborníků 
PwC a mohou tak lépe pochopit specifika daného 
trhu v příslušném odvětví.

Klienti se na naši značku mohou plně spolehnout.

NÁŠ TÝM
Tým PwC Legal je tvořen právníky, kteří mají zkuše-
nosti z předních domácích i mezinárodních advokát-
ních kanceláří. Pracujeme na komplexních domácích 
i multijurisdikčních projektech.

Našim klientům můžeme nabídnout kromě místních 
služeb také komplexní balíček přeshraničních služeb. 
Hlavní kontaktní místo v České republice umožňuje 
větší efektivitu a zajišťuje, že všichni právníci i daňoví, 
ekonomičtí experti pracují společně na konkrétním 
výstupu, a že žádné relevantní oblasti nejsou přehlí-
ženy nebo zbytečně pokryty dvakrát.

NAŠE SLUŽBY
Zabýváme se jednotlivými oblastmi práva napříč prů-
myslovými odvětvími.
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V rámci PwC spolupracujeme zejména při transakč-
ním poradenství, nastavení a realizaci korporátních 
nebo holdingových struktur klienta. Přidáváme hod-
notu také tam, kde klient požaduje nejen právní služ-
by, ale potřebuje analyzovat i daňové, finanční nebo 
technické aspekty, i v koordinaci napříč různými 
jurisdikcemi.

NAŠE SPECIALIZACE
 	Fúze a akvizice
 	Insolvence a restrukturalizace
 	Nemovitosti a stavebnictví
 	Bankovnictví a finance
 	Řešení sporů
 	EU, regulatorní a antimonopolní problematika
 	Pracovní právo
 	Duševní vlastnictví a technologie, média, 

telekomunikace
 	Privátní klientela / správa majetku
 	Právo společností
 	Private equity
 	Ochrana dat, osobních údajů, GDPR
 	Veřejné zakázky, koncese a PPP projekty

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

STABILITA & KVALITA JIŽ TÉMĚŘ 30 LET…

Advokátní kancelář PRK Partners poskytuje profe-
sionální právní poradenství ve všech oblastech 
práva. Kvalitu našich právních služeb stavíme na prv-
ní místo. Naše týmy čítající přes stovku právních 
a daňových odborníků působících v kancelářích 
v Praze, Ostravě a Bratislavě jsou zárukou vysoké 
odbornosti a kvality poskytovaných služeb.

Jsme držiteli řady prestižních ocenění (Právnická 
firma roku, Český Lídr, Chambers Europe Awards, The 
Lawyer European Awards) a členem významných 
mezinárodních asociací.

Partneři, nejen právníci

Jsme pevnou součástí obchodní a podnikatelské 
komunity v České republice a na Slovensku. Spo-
luvytváříme projekty, pomáháme posouvat složitá 

obchodní jednání směrem ke zdárnému dokončení, 
navrhujeme alternativní řešení, vyhledáváme nové 
příležitosti.

Mezi naše klienty patří největší světové korporace, 
stejně jako lokální společnosti a soukromí investoři, 
a to napříč hospodářskými odvětvími.

Jedinečná řešení – naše přednost

Vždy navrhujeme individuální a nejvhodnější řeše-
ní pro daný případ, protože každý klient i případ vyža-
dují jedinečný přístup.

Důraz klademe na maximální kvalitu, flexibilitu 
a efektivitu poskytovaných služeb. Naše poraden-
ství přizpůsobujeme i jednotlivým právním řádům 
a zvyklostem vyplývajícím z odlišných kultur.

Špička v oblasti kvalitních právních služeb od roku 1993

„PRK Partners stála u zrodu lokálního právního trhu a překonala rozdíly mezi 

mezinárodními a domácími rmami.” 

„PRK Partners uspěla v silné mezinárodní konkurenci.“ 

„Jejich tým na nás zapůsobil. Opravdu.“ 

IFLR 1000

European Legal 500

Chambers Europe
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Poskytujeme široké spektrum právního poraden-
ství – od realizace komplexních multilaterálních ob-
chodních transakcí až po správu osobního majetku, 
včetně investic, dědictví a svěřeneckých fondů.

Mezinárodní nadhled

Náš tým je složen ze specializovaných odborníků 
s mezinárodním vzděláním a praxí.

Dlouhodobě spolupracujeme s nejlepšími meziná-
rodními právními firmami.

Jako jediná česká kancelář jsme členem předního 
celosvětového sdružení nezávislých advokátních kan-
celáří Lex Mundi.

Jsme též členy AFI, LMA, CVCA, ITECHLAW, Celia Alli-
ance a INTA.

Máme globální erudovaný pohled zohledňující nejno-
vější trendy v jakémkoli typu transakce či právní pro-
blematiky, v mezinárodních i lokálních transakcích.

Zahraničního partnera vybíráme podle individuálních 
potřeb klienta a konkrétních okolností, ale vždy z řad 
špičkových právních odborníků v dané zemi.

Hluboká znalost lokálního právního systému je vždy 
samozřejmostí. Naši právníci se aktivně podílí i na 
tvorbě klíčové legislativy.

Náš přínos okolnímu světu

Naše snaha není zaměřena pouze na „business“. 
Dlouhodobě se podílíme na řadě pro bono projektů 

a podporujeme naše partnery z neziskového sektoru 
(Nadace Terezy Maxové dětem, Randova nadace, re-
SITE, ACORUS, RC Tatra Smíchov, aj.).

Jsme pyšní na ocenění Pro Bono a CSR Právnická 
firma roku 2020 od epravo.cz.

PRK Partners byla opakovaně zvolena jako jedna ze so-
ciálně nejzodpovědnějších společností v kategorii ma-
lých a středních firem a v této oblasti získala bronzový 
certifikát v rámci soutěže TOP Odpovědná firma roku.

PRK Partners získala též ocenění Český Lídr 2019 
(2. místo v regionu Hl. město Praha), kterým jsou oce-
ňovány úspěšné české firmy.

Naše odborná ocenění

Jsme opakovaně a dlouhodobě oceňováni jako nej-
lepší či velmi doporučovaná kancelář ve všech 
hlavních odvětvích práva v rámci soutěže Právnic-
ká firma roku spol. epravo.cz.

2021 jsme byli oceněni jako inovativní právní 
firma roku v oblasti bankovnictví a financí (Lawyers 
Worldwide Awards Magazine's Innovative Lawyers).

Jsme dlouhodobě vysoce hodnoceni předními ratin-
govými agenturami právních firem jako jsou Cham-
bers & Partners, LEGAL500 a IFLR1000.

Jako první česká kancelář jsme získali ocenění Práv-
nická firma roku pro region střední Evropy v rámci 
The Lawyer European Awards;  v této soutěži jsme již 
potřetí v řadě byli zvoleni v roce 2020 mezi šest nej-
významnějších právních firem v regionu.
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Naše nejnovější publikovatelné reference:
 	Právní poradenství české bance Equa bank a její-

mu managementu v souvislosti s prodejem Equa 
bank a dalších aktiv v České republice ze strany 
akcionářů skupiny Equa do rukou mezinárodní fi-
nanční skupiny Raiffeisen International AG.

 	Poradenství společnosti SAB Finance, a.s. při ve-
řejné nabídce a přijetí akcií k obchodování na regu-
lovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

 	Poradenství ČD Cargo při úspěšném získání finan-
cování ve výši 130 milionů eur od Evropské inves-
tiční banky (EIB).

 	Poradenství skupině Eurosérum při procesu pro-
deje jejích aktivit ve východní Evropě.

 	Právní podpora amerického řetězce Five Guys
při úspěšném vyjednání franšízy za účelem otevře-
ní jejich „fast casual“ restaurací ve střední Evropě.

 	Poradenství přední biofarmaceutické společnosti 
Bristol-Myers Squibb SA při prodeji místních ak-
tiv skupiny Celgene se zaměřením na léčbu psoriá-
zy (přípravkem Otezla) společnosti Amgen.

 	Právní poradenství UniCredit Bank při emisi zajiš-
těných dluhopisů společnosti FINEP BARRANDOV 
ZÁPAD v objemu až 420 milionů Kč.

Naše významné a publikovatelné reference a mandá-
ty v jednotlivých oblastech praxe lze nalézt na našich 
webových stránkách www.prkpartners.cz

Naše specializace:

 	Bankovnictví & finance
 	Kapitálové trhy
 	Soutěžní právo
 	Korporační právo/M&A
 	Compliance
 	Řešení sporů/Arbitráže
 	Energetické právo a infrastruktura
 	Výroba potravin, léčivých přípravků a zdravotnic-

kého materiálu
 	Insolvence a restrukturalizace
 	Projekty a investice
 	Právo duševního vlastnictví
 	Právo životního prostředí
 	Pracovní právo
 	Veřejné zakázky
 	Nemovitosti a stavebnictví
 	Daňové poradenství
 	Informační a komunikační technologie
 	Právo obchodních vztahů a mezinárodního obchodu

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 430 111
e-mail: prague@prkpartners.com
www.prkpartners.cz

28. října 3346/91
702 00 Ostrava
Tel.: +420 558 889 099
e-mail: ostrava@prkpartners.cz
www.prkpartners.cz

PRK Partners s.r.o. advokátska kancelária
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 232 333 232
e-mail: bratislava@prkpartners.com
www.prkpartners.sk
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Randl Partners, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o. byla 
založena v roce 2009 a spojila tým právníků pod 
vedením zakládajících partnerů Nataši Randlové 
a Pavla Randla. V současné době zastávají pozici 
jednatelů, partnery advokátní kanceláře Randl 
Partners jsou od 1. března 2019 Lukáš Hofman, 
Irena Lišková a Michal Peškar.

„Naším cílem je být místem, kde klienti vždy naleznou 
spolehlivé a vyvážené právní poradenství nejvyšší od-
borné úrovně ve všech aspektech pracovního a ob-
chodního práva. Díky spolupráci pracovněprávního 
a obchodněprávního týmu umíme řešit komplexní 
právní problémy při koupi a převodech společností 
či jejich transformacích.

Naše služby tak pokrývají i oblasti smluv o výkonu 
funkce statutárních orgánů, smlouvy s OSVČ a další 
smlouvy, kde dochází k propojení obchodního a pra-
covního práva,“ uvádějí partneři. Kromě právních slu-
žeb klientům poskytuje Randl Partners, advokátní 
kancelář, s. r. o. i nadstandardní doplňkové služ-
by, jako je příprava a rozesílání pracovněprávních HR 
News a obchodněprávního Business Bulletinu, po-
řádání workshopů, seminářů a školení v rámci vlastní 
vzdělávací agentury Randls Training s.r.o., založené 
v roce 2014.

Členové kanceláře soustavně publikují a jsou autory 
anglicky psaného komentáře k českému záko-
níku práce (Labour Code Commentary). Účastní se 
také činnosti profesních sdružení, jako je například 

Asociace evropských právníků specializujících se 
na pracovní právo (EELA), Česká asociace právníků 
specializujících se na pracovní právo (CzELA) nebo 
Asociace pro kolektivní vyjednávání (AKV). Jakožto 
jediná advokátní kancelář v Česku je Randl Partners 
členem Global Advertising Lawyers Alliance (GALA), 
celosvětové sítě právníků specializujících se na re-
klamní a mediální právo.

PRACOVNÍ PRÁVO
Randl Partners je exkluzivním českým členem aliance 
Ius Laboris, která spojuje přední advokátní kance-
láře specializující se na pracovní právo ve 44 zemích 
po celém světě. Klienti tak mají přístup k nejlepším 
pracovněprávním službám po celém světě, stejně 
jako unikátní příležitost koordinace přeshraničních 
projektů.

Pracovněprávní tým vede partnerka a jednatelka 
kanceláře Nataša Randlová, která úzce spolupracuje 
s partnerem Michalem Peškarem. Tým dále doplňují 
advokáti Jakub Lejsek a Anežka Petrová, tři advokát-
ní koncipienti a tři právní asistenti, 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 odbo-
rovými organizacemi a radami zaměstnanců, přípravy 

R
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a revize kolektivních smluv, poradenství při volbě roz-
hodného práva, přes akutní telefonické a e-mailové 
rady, až po školení a publikaci novinek. Veškeré naše 
služby poskytujeme v plném rozsahu v českém a an-
glickém jazyce,“ uvádí Nataša Randlová.

Odbornost a práce členů pracovněprávního týmu 
je ceněna ve významných mezinárodních i čes-
kých soutěžích a srovnávacích publikacích. V rámci 
nejprestižnějšího žebříčku advokátních kanceláří 
Chambers Europe 2021 byl pracovněprávní tým 
již po jedenácté zařazen do nejvyšší kategorie 
(Band 1). Po desáté v řadě získala Nataša Randlo-
vá prestižní hodnocení „osobnosti s výjimečnou re-
putací ve svém oboru“ (Star Individual). Ratingová 
agentura The Legal 500 zařazuje opakovaně Natašu 
Randlovou mezi největší osobnosti českého práva. 
Další významné mezinárodní žebříčky Who’s Who 
Legal, Global Law Experts či Best Lawyers do-
poručují Natašu Randlovou jako expertku v oblasti 
pracovního práva a zaměstnanosti pro Českou re-
publiku. Publikace Expert Guides ji pravidelně za-
řazuje mezi hlavní světové odborníky ("Best of the 
Best") na pracovní právo i v kategorii "Women in 
Business Law. Pětkrát byl tým Randl Partners vyhlá-
šen českou Právnickou firmou roku v kategorii 
Pracovní právo a v roce 2015 získal vítězství v nově 
zařazené kategorii „Firma roku podporující ženy 
v advokacii“.

Pro klienty jsou 5x ročně pořádány RANDLS HR Ex-
change Meetingy, kde se diskutují předem vybraná 
pracovněprávní témata a jsou zváni hosté z oblastí 
souvisejících s tématem.

OBCHODNÍ PRÁVO
Obchodní právo se zaměřením na právo obchodních 
společností a závazkové právo je další z hlavních spe-
cializací Randl Partners. „Vynikáme v právu obchod-
ních společností a závazkovém právu, ale i v sou-
visejících oblastech jako je soutěžní právo, právo 
duševního vlastnictví, administrativní právo, 
právo nemovitostí, telekomunikační právo, PPP 
(public private partnerships) či finanční právo.

Poskytujeme kompletní zázemí v obchodněprávní 
oblasti, od běžného poradenství a přípravy veške-
rých obchodněprávních dokumentů, přes akutní 
telefonické a e-mailové rady a konzultace až po prů-

běžné zpracovávání právních aktualit ve vybraných 
oblastech.

Pro klienty pořádáme třikrát ročně společné setkání 
ve formě tzv. Business Brunche, na nichž předsta-
vujeme aktuální novinky,“ uvádí Pavel Randl, který 
vede tým společně s partnery Irenou Liškovou a Lu-
kášem Hofmanem. Dále tým doplňují advokáti Nicole 
Nathanielová a Ladislav Mádl, jeden advokátní konci-
pient a tři právní asistenti, všichni schopni poskytovat 
služby v celé oblasti obchodního práva a souvisejí-
cích právních oborech v češtině, angličtině a ruštině.

Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4
Tel.: +420 222 755 311
e-mail: office@randls.com
www.randls.com
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Rödl & Partner, advokáti, s.r.o. 

Rödl & Partner patří v České republice k význam-
ným mezinárodním poradenským společnostem.

Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání 
takzvaně z jedné ruky. Dovede propojit právní, daňo-
vé, auditorské, účetní a podnikové sféry poradenství, 
a to díky více než třem stovkám poradců uvedených 
oborů, kteří v České republice působí.

Rödl & Partner ovšem není pouhým uskupením sa-
motných 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 úspěš-
né realizaci všech jejich cílů.

Právní poradenství společnosti Rödl & Partner se ori-
entuje zejména na daňové právo, právo obchodních 
společností, oblast nemovitostí, M&A a pracovní prá-
vo. Samozřejmě však pokrývá i další obory.

Rödl & Partner se dlouhodobě profiluje jako kancelář, 
která je partnerem převážně pro středně velké a vel-
ké podniky z německy hovořících zemí. Jinak řečeno, 
jsme poradci, kteří rozumí spojení českého a němec-
kého podnikání ve smyslu motta: „Podnikatel radí 
podnikateli“.

Poradci kanceláře Rödl & Partner se aktivně věnují 
publikační a přednáškové činnosti. Prostřednictvím 
konferencí, seminářů a setkání u kulatého stolu při-

nášejí klientům nejaktuálnější témata napříč všemi 
poradenskými obory. Autorské týmy Rödl & Partner 
se často objevují jako partneři mnoha vydavatelství, 
stejně jako na stránkách celospolečenských či odbor-
ných titulů.

Rödl & Partner neopomíjí ani aktivity v oblasti corpo-
rate social responsibility. Každoročně se zapojuje do 
vybraných projektů; mezi nejvýznamnější patří pod-
pora Klubu nemocných cystickou fibrózou a domova 
pro seniory Sue Ryder.

Rödl & Partner je pravidelně oceňován v národních 
i mezinárodních žebříčcích. V roce 2020 získala spo-
lečnost již podeváté v řadě prestižní ocenění Právnic-
ká firma roku v oboru daňového práva a potvrdila tak 
své kvality v této oblasti. Rödl & Partner byl zároveň 
oceněn v letech 2019 a 2020 jako Velmi doporučova-
ná kancelář v oblasti logistiky a dopravních staveb. 
Ocenění, která vnímáme jako odraz spokojenosti 
a důvěry našich klientů a současně též jako uznání ze 
strany kolegů, jsou pro nás závazkem do budoucna.

RÖDL & PARTNER V ČÍSLECH:
 	V České republice působí Rödl & Partner od roku 

1991, pobočky má v Praze a v Brně.
 	Celosvětově je kancelář zastoupena 106 pobočka-

mi v 48 zemích světa, kde působí více než 5 100 po-
radců. Silnou pozici zaujímá především ve střední, 
východní a západní Evropě, v Asii, USA, Jižní Ame-
rice a Africe.
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Vedoucím partnerem Rödl & Partner je JUDr. Petr No-
votný, PhD.

Petr Novotný
advokát, vedoucí partner

Hans-Ulrich Theobald
advokát, partner

Monika Novotná
advokátka, partner

Martin Švéda
advokát, partner

Rödl & Partner, advokáti, s.r.o.
Platnéřská 2
110 00  Praha 1
Tel.: +420 236 163 111
e-mail: prag@roedl.com
www.roedl.com/cz
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ROWAN LEGAL, 
advokátní kancelář s.r.o.

 	31 let na trhu
 	Přes 70 zkušených specialistů
 	Pravidelně oceňovaná v národních i mezinárod-

ních žebříčcích
 	Člen sítě MULTILAW a NGL Symbio

Jsme přední česká a slovenská advokátní kancelář 
s více jak 30letou 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 řešení sporů 
a arbitráží, korporátního práva a obchodního práva, 
duševního vlastnictví, práva IT, telekomunikací a hos-
podářské soutěže a oblasti práva veřejných zakázek. 
Naší součástí je rovněž velmi silné daňové oddělení.

Odborné kvality ROWAN LEGAL demonstrují jak 
místní, tak mezinárodní ocenění. Patříme mezi pra-
videlné vítěze žebříčku „Právnická firma roku“. Na 
mezinárodní úrovni se pravidelně vysoce umisťuje-
me jak v hodnocení Chambers & Partners, tak v žeb-
říčku The Legal 500.

Díky dlouhodobému působení na mezinárodním 
poli jsme se stali exkluzivním členem globální sku-
piny advokátních kanceláří MULTILAW pro Českou 
a Slovenskou republiku. Od ledna 2021 jsme také 
členy aliance nezávislých advokátních kanceláří 

NGL Symbio. Vedle toho máme vlastní síť „best fri-
ends“ lokálních nezávislých advokátních kanceláří-
-našim klientům tak můžeme nabídnout špičkové 
poradenství celosvětově.

KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE
ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poraden-
ství v oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic, a to 
jak domácím, tak nadnárodním společnostem. Toto 
poradenství zahrnuje vše od dlouhodobé správy kor-
porátních záležitostí, přípravy a změn korporátních 
a skupinových struktur, přeměn, nákupu a prodeje 
společností a jejich aktiv až po tvorby joint ventu-
res a uzavírání akcionářských dohod. Tým ROWAN 
LEGAL poskytující služby v této oblasti se skládá ze 
zkušeného týmu poradců, jejichž expertíza se skládá 
z unikátní kombinace práva, daní a účetnictví zaruču-
jící komplexní servis pro své klienty. Předností a záro-
veň cílem ROWAN LEGAL jsou vždy praktická řešení, 
která vedou k maximální spokojenosti klienta.

Vybrané reference:

 	Transakční poradenství v souvislosti s fúzemi, ak-
vizicemi a divesticemi v České republice i zahraničí 
významné české energetické společnosti.

 	Právní poradenství při přípravě struktury u in-
vestičního fondu a jeho registraci u ČNB. Vedle 
průběžné korporátní a daňové podpory poskytu-
jeme klientovi komplexní právní a daňové služby 
při jednotlivých akvizicích.
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 	Správa komplexní korporátní agendy na denní 
bázi a transakční poradenství (fúze, odštěpení, 
prodej či pacht závodu, squeeze out apod.) pro 
společnost zabývající se výstavbou a provozem 
vodohospodářské infrastruktury na severu Čech.

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Poskytujeme kompletní portfolio právních služeb 
v oblastech českého i evropského soutěžního prá-
va. Mezi naše klienty patří přední hráči v odvětví te-
lekomunikací, infrastrukturní výstavby, e-commer-
ce, bankovnictví a pojišťovnictví, IT služeb nebo 
odpadového hospodářství. Pro klienty připravuje-
me právní analýzy zaměřené na soutěžní proble-
matiku. Klientům radíme a zastupujeme je před ná-
rodními soutěžními orgány i Evropskou komisí jak 
v klasických soutěžních tématech, spojených s pro-
blematikou obrany před kartelovými dohodami či 
zneužívání dominance, tak v souvislosti s nejaktu-
álnějšími výzvami soutěžního práva, jako je např. 
otázka sdílení dat o zákaznících. V oblasti soutěžní 
prevence pro klienty připravujeme komplexní pro-
gramy soutěžní a trestní compliance, či jim posky-
tujeme školení a workshopy zaměřené na praktické 
otázky soutěžního práva a jeho dopadů na fungo-
vání klientů v obchodních vztazích. Partner ROWAN 
LEGAL, Vilém Podešva, je členem rozkladové komi-
se ÚOHS pro hospodářskou soutěž.

Vybrané reference:

 	Posouzení souladu podmínek aukce na kmitočto-
vá pásma pro 5G sítě z pohledu regulace veřejné 
podpory dle práva EU, příprava stížnosti k EK 
a zastupování klienta, významné telekomunikační 
společnosti, v řízení před EK.

 	Zastoupení a poradenství klienta, největšího 
cenového srovnávače v Evropě, v řízení o žalobě 
na náhradu škody způsobené zneužíváním domi-
nantního postavení společností Google.

 	Zastupování klienta ve správním řízení před ÚOHS 
v souvislosti se šetřením možného uzavření zaká-
zané dohody v souvislosti s konsorciální spolupra-
cí v zakázkách pro ČEPS, a.s.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
ROWAN LEGAL patří ke špičce v poskytování služeb 
v oblasti řešení sporů, ať už se jedná o civilní spory, 

správní litigaci, rozhodčí řízení či mediace. Umíme 
poradit s každým případem a klienti nás nejvíce 
oceňují za naši expertízu při řešení sporů v oborech 
IT a telekomunikací, duševního vlastnictví, staveb-
ního práva, bankovnictví, transakcí a nekalosou-
těžních sporů. Náš tým patří k největším a nejzku-
šenějším na českém trhu a má vysoké hodnocení 
zahraničních i českých žebříčků.

Reference:

 	Zastoupení klienta, Hlavní město Praha, v řadě 
sporů (11) vyplývajících z projektu Opencard.

 	Zastupování společnosti Heureka Group v soud-
ním sporu s Google o náhradu škody způsobené 
zneužitím dominantního postavení Google ve výši 
dosahující téměř 400 milionů Kč.

 	Poskytujeme právní poradenství přednímu světo-
vému výrobci vozidel ve sporu s dodavatelem.

 	Zastoupení provozovatele skládek ve více než 
200 správních řízeních s původci odpadu o uložení 
povinnosti uhradit poplatek za ukládání odpadu 
na skládce.

 	Miloš Olík byl jmenován rozhodcem ve dvou 
investičních arbitrážích dle pravidel ISCID ve spo-
rech o porušení rakousko-chorvatské bilaterální 
dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic 
(UNICREDIT BANK AUSTRIA AG AND ZAGREBAČKA 
BANKA D.D. VS. CHORTVATSKO, ADDIKO BANK AG 
AND ADDIKO BANK D.D. VS. CHORVATSKO).

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
V oblasti telekomunikací se ROWAN LEGAL etabluje 
již více než 10 let, přičemž svým klientům poskytu-
jeme zejména právní podporu v souvislosti s posky-
továním telekomunikačních služeb či plněním re-
gulatorních požadavků. Mezi naše klienty patří jak 
přední poskytovatelé telekomunikačních služeb, 
tak i jejich příjemci. Spolupracujeme i s významný-
mi státními úřady či regulátory. Dlouhodobě a vel-
mi intenzivně se věnujeme regulaci související se 
zákonem o elektronických komunikacích, zákonem 
o kybernetické bezpečnosti a ochraně osobních 
údajů.

Vybrané reference:

 	Právní poradenství jedné z největších telekomu-
nikačních společností na českém trhu ve věci 
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související s provozem telekomunikačních služeb 
v pásmu 850MHz.

 	Právní podpora jedné z největších telekomunikač-
ních společností s ohledem na ochranu osobních 
údajů v rámci projektu C-Roads.

 	Právní poradenství jedné z největších investičních 
skupin v oblasti médií v souvislosti s novým ná-
strojem pro sběr dat zákazníků a uživatelů.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
V této specializaci patříme k absolutní špičce v Čes-
ké republice, což dokazují i opakovaná vítězství 
v této právní oblasti dle žebříčku Právnická firma 
roku. Jsme předními odborníky v poskytování 
poradenství v oblastech dodávek informačních 
systémů, outsourcingu, vývoje software (včetně 
open source a agilního vývoje), elektronických 
podpisů a identifikace, digitalizace veřejné správy, 
e-commerce, cloud computingu a kybernetické 
bezpečnosti.

Vybrané reference:

 	Poskytujeme komplexní právní podporu společ-
nosti Bankovní identita, a.s. a Bankovní asociaci 
při projektu elektronické identifikace pomocí 
bankovní identity.

 	Právní podpora klienta jako dodavatele ve vztahu 
k jednomu z největších outsourcingů IT infrastruk-
tury v České republice, nebo v každodenní agendě 
ochrany osobních údajů.

 	Komplexní právní poradenství v souvislosti se 
smluvním právem, zejména formou revize vzo-
rových smluv, podpory při vyjednávání složitých 
smluvních vztahů a narovnání v případných 
sporech. Klientovi také poskytujeme poradenství 
v souvislosti s jeho účastí ve veřejných zakázkách.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Právo duševního vlastnictví je spolu s právem ICT 
jednou z klíčových a tradičních oblastí naší praxe, 
což je potvrzováno především úspěchy našich klien-
tů v náročných případech, ale také ziskem ocenění 
Právnická firma roku 2019 a Tier 1 ocenění v žebříč-
ku Legal 500 v této oblasti. Zajišťujeme kompletní 
právní podporu napříč různými oblastmi duševního 
vlastnictví, včetně autorského práva, ochranných 
známek, designů, patentů a doménových jmen. 

Specializujeme se zejména na náročné případy, ve 
kterých klientům pomáháme uspět oproti všem 
očekáváním.

Vybrané reference:

 	Právní poradenství v souvislosti s komplexním na-
stavením licenčních ujednání s jedním z největších 
zákazníků z energetického sektoru.

 	Pro inovativní platformu sdílených automobilů 
jsme s klientem řešili veškeré právní otázky týkající 
se této problematiky včetně navržení a organizace 
workshopu týkajícího se možnosti ochrany IP, li-
cencování a souvisejících daňových aspektů. Dále 
jsme zastupovali klienta před Úřadem průmyslo-
vého vlastnictví a poskytli rady ohledně regist-
race ochranných známek souvisejících s novými 
projekty.

 	Právní podpora inovativním službám zpravodaj-
ských agregátorů s důrazem na právní aspekty 
ochrany duševního vlastnictví – od jejich přípravy, 
přes lokální spuštění až po přípravu mezinárodní 
expanze.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Oblast veřejných investic (veřejné zakázky PPP, 
čerpání fondů) je jednou z tradičních specializací 
ROWAN LEGAL, které se věnujeme jak na straně za-
davatelů (poskytováním komplexních služeb v rám-
ci realizace projektů, analytickou a další poraden-
skou 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).

Vybrané reference:

 	Právní podpora zadavatele při zajištění Full service 
vlaků na všech třech linkách pražského metra 
v hodnotě v řádu desítek miliard Kč.

 	Komplexní právní podpora zadavatele při analýze 
možností realizace Horizontální spolupráce zada-
vatelů při realizaci úkolů daných vládním progra-
mem digitalizace České republiky 2018+ s názvem 
„Digitální ČESKO“ a při realizaci projektu Příprava 
vybudování eGovernment cloudu.

 	Dlouhodobá právní podpora Ředitelství silnic 
a dálnic ČR při realizaci základního účelu této 



| 2021 | Významné advokátní kanceláře270

státní příspěvkové organizace, kterým je zabezpe-
čení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy 
a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic 
a silnic I. třídy.

DAŇOVÉ PRÁVO
V oblasti daňového poradenství působí skupina 
ROWAN LEGAL již 22 let. Za tu dobu jsme se stali 
stabilním partnerem našich klientů, kterým nejen 
kompletně spravujeme jejich daňové agendy, ale 
především díky naší specializaci na oblast daňové-
ho plánování, zajišťování daňové podpory fúzí a ak-
vizicí přispíváme k minimalizaci daňových nákladů 
a zvyšování efektivnosti podnikání.

Vybrané reference:

 	Daňové transakční poradenství při akvizicích 
společností z výrobního průmyslu.

 	Daňové due diligence a strukturování transakce 
pro jednu z největších vzdělávacích společností na 
českém trhu.

 	Příprava daňové strategie restrukturalizace 
společnosti pro jednu z největších vodárenských 
společností v ČR.

 	Právní analýza správného postupu implementace 
regulace v oblasti EET v prostředí široké skupiny 
cestovních kanceláří a agentur.

FIREMNÍ COMPLIANCE
Máme zkušenosti se zaváděním compliance v ob-
lastech jako je ochrana osobních údajů, uvádění 
výrobků a zboží na trh, protikorupční řízení, hos-
podářská soutěž a veřejné zakázky. Implementuje-
me i komplexní compliance programy zastřešující 
všechny oblasti relevantní pro klienta. Zohledňuje-
me rovněž trestněprávní aspekty compliance a do-
pady na trestní odpovědnost právnických osob. 
Poskytujeme i průběžné compliance poradenství, 
specializovaná školení a podporu při neohlášených 
kontrolách (dawn raids).

Vybrané reference:

 	Právní podpora při implementaci systému pro-
tikorupční compliance podle normy ISO 37001 
u jednoho z největších provozovatelů vodohospo-
dářské infrastruktury v ČR.

 	Poskytnutí právního poradenství klientovi za 
účelem zajištění souladu se zásadami ochrany 
osobních údajů, ochrany hospodářské soutěže, 
bankovní regulace a spotřebitelské regulace (spo-
třebitelský úvěr, ochrana spotřebitele) při uzavírání 
smlouvy o sdílení a zpracování údajů klientů všech 
bank v ČR.

 	Implementace komplexního programu soutěž-
něprávní a protikorupční compliance, pravidelná 
podpora v oblastech ochrany osobních údajů, 
platebních služeb a soutěžního práva pro jednoho 
z největších poskytovatelů zaměstnaneckých 
benefitů v ČR.

BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Naše kancelář poskytuje právní služby bankám, 
pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, 
investičním společnostem a fondům, poskyto-
vatelům platebních služeb a dalším subjektům 
činným v odvětví finančních služeb se zaměřením 
na projekty, které mají přesah do vícera právních 
oblastí.

Vybrané reference:

 	Komplexní právní poradenství v souvislosti s pro-
jektem Národního rozvojového fondu, jehož vý-
sledkem je investiční fond s příslušným povolením 
podle ZISIF, a který by od soukromých investorů 
mohl získat až 35 mld. Kč pro účely investic do 
investičních projektů se strategickým významem 
pro rozvoj České republiky.

 	V souvislosti s přípravou a vyjednáváním le-
gislativy k bankovní identitě jsme s klientem, 
bankovní asociací, konzultovali veškeré právní 
otázky týkající se této problematiky. Asociaci dále 
poskytujeme podporu v legislativních a právních 
otázkách souvisejících s elektronickou identifikací. 
Současně poskytujeme komplexní právní podporu 
společnosti Bankovní identita, a.s., která propojuje 
banky se zájemci o jejich služby v oblasti elektro-
nické identifikace.

 	Právní konzultace v souvislosti s dodržováním 
a opětovným vyjednáváním silných smluvních 
vztahů mezi bankami podílejícími se na výměně 
relevantních údajů o dlužnících a CBCB (provozo-
vatelem bankovního registru) včetně vztahu s CRIF, 
předním evropským poskytovatelem řešení pro 
výměnu spotřebitelských finančních dat.
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TRESTNÍ PRÁVO
Poskytujeme komplexní právní poradenství v celém 
spektru trestního práva. Našim klientům, mezi které 
patří fyzické i právnické osoby, pomáháme s identi-
fikací trestněprávních rizik a implementací criminal 
compliance, aby se vyhnuli nebezpečí trestního po-
stihu, stejně jako jim poskytujeme kvalifikovanou 
obhajobu a právní pomoc ve všech fázích trestního 
řízení.

Vybrané reference:

 	Obhajoba obviněného stíhaného pro trestné činy 
spáchané v oblasti energetiky a regulovaných 
odvětví v souvislosti se zadáváním veřejných 
zakázek. Trestní stíhání bylo zahájeno a je vedeno 
pro trestný čin podplácení a dále pro pletichaření 
při zadávání veřejné zakázky.

 	Poskytování právní pomoci osobám podezře-
lým ze spáchání hospodářských trestných činů. 
Skutek spočíval ve zneužití informací a postavení 
v obchodním styku a v nekalosoutěžním jednání 
v podobě porušování obchodního tajemství.

 	Implementace komplexního Compliance systému 
zaměřeného na trestněprávní prevenci. Následné 
průběžné udržování a aktualizace zavedeného 
Compliance systému včetně výkonu funkce Com-
pliance Officera. Pořádání pravidelných školení 
a workshopů zaměřených na prevenci.

ENERGETIKA A ENERGETICKÉ PROJEKTY
Oblast energetiky patří mezi velmi důležitá odvět-
ví českého i evropského průmyslu. Tomu odpovídá 
i právní úprava, která je rozsáhlá a proměnlivá. Na-
šim klientům z oblasti energetiky proto pomáháme 
neztratit se v bludišti právní regulace. Zároveň jim 
poskytujeme komplexní právní poradenství, které 
se týká i dalších právních oblastí, se kterými se při 
provozování malých i velkých elektráren či přeno-
sových soustav nebo při prodeji a přeprodeji elek-
trické energie mohou setkat.

Vybrané reference:

 	Analýza a návrh právního rámce pro možné 
způsoby provozu vodohospodářské infrastruktury, 
pro významné klienty Severočeská vodárenská 
společnost, Pražská vodohospodářská společnost, 
Statutární město Brno.

 	Komplexní právní poradenství pro jednu z největ-
ších společností na trhu odpadového hospodář-
ství, komunálních služeb a sanací ekologických 
zátěží v souvislosti s různými aspekty nakládání 
s odpady, vč. problematiky skládkování, poplatků, 
správních řízení apod.

 	Právní poradenství v souvislosti s uzavřením 
smlouvy mezi státem a společností ČEZ, týkající 
se výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě 
Dukovany.

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Na Pankráci 1683/127
140 00  Praha 4
Tel.: +420 224 216 212
e-mail: praha@rowan.legal
www.rowan.legal
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SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. 

SEDLAKOVA LEGAL byla založena Janou Sedlá-
kovou v roce 2015. Kancelář se od svého vzni-
ku zaměřuje na právní pomoc technologickým 
a softwarovým společnostem, pro které zajišťu-
je kompletní právní servis. Našimi klienty jsou 
inovativní a rychle rostoucí společnosti které 
očekávají, že s nimi budeme držet krok. My jim 
pomáháme tím, že pokrýváme svou odborností 
celý životní cyklus těchto firem od jejich založe-
ní, nastavení korporátní struktury, investic, vý-
voje a distribuce produktů, ochranu duševního 
vlastnictví a další. A protože právo jde často ruku 
v ruce s poradenstvím v daňové oblasti, rozšířili 
jsme v roce 2020 své působení i do oblasti daňo-
vého práva.

Jsme silným partnerem pro své klienty také díky tech-
nickým znalostem členů týmu.

A protože úspěch nezná hranice, často pomáháme 
klientům s jejich expanzí do zahraničí nebo s nasta-
vením globálního prodeje jejich produktu. Právní 
poradenství je tedy poskytováno v českém nebo an-
glickém jazyce, jakož i v kvalitě a provedení, které je 
nutné pro potřeby mezinárodní či celosvětové působ-
nosti. Dále se zaměřujeme také na ochranu osobních 
údajů a pomáháme našim klientům ať už formou 
auditů, či odborných přednášek vypořádat se ať už 
s GDPR, Privacy shieldem nebo dalšími regulacemi.

Pod hlavičkou SEDLAKOVA LEGAL byly založeny pro-
jekty Ochrana nápadu, Právo hraje a Brno Legal Ha-

ckers, které neziskovou formou pomáhají dostávat 
inovativní právo i k širší veřejnosti.

Věříme, že je nutné se neustále posouvat, a proto 
pravidelně školíme a v roce 2020 rovněž chystáme 
vydání odborných publikací na téma smluv v IT a au-
torského zákona.

Rok 2020 byl však pro mnohé společnosti, včetně té 
naší, poznamenán pandemií koronaviru. Rozhodli 
jsme se využít znalosti, které máme a jako kancelář 
jsme iniciovali projekt „Právo v roušce“, na kterém se 
mimo nás podílela řada dalších advokátních kancelá-
ří a kterému jsme věnovali velké množství času. Jako 
technologičtí právníci jsme také po právní stránce 
zaštiťovali vznik řady aplikací, které v této situaci po-
máhaly – aplikace sdružující dobrovolníky pro pomoc 
lidem, kteří na ni byli odkázáni, pro propojení dobro-
volníků s neziskovými organizacemi, aplikace týkající 
se dárců krve a fórum sdružující aktuální informace 
ohledně karantény. Konzultace jsme též poskytovali 
v oblasti on-line vzdělávání.

Doufáme, že rok 2020 byl pro nás všechny odrazovým 
můstkem k dalšímu růstu a novým výzvám. Spolu 
s našimi klienty se těšíme na to, co nám technologie 
v budoucnu umožní.

S

SEDLAKOVA
L E G A L
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SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Purkyňova 648/125
612 00 Brno
Tel.: +420 733 555 958
e-mail: office@sedlakovalegal.com
www.sedlakovalegal.com
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SEIFERT A PARTNEŘI 
advokátní kancelář, s.r.o.

Advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI se spe-
cializuje na trestní právo, ale poskytuje právní 
služby i v oblastech sporné a běžné právní agen-
dy v občanském a obchodním právu. Advokát-
ní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI byla založena 
v roce 2016 Filipem Seifertem, bývalým partne-
rem renomované pražské advokátní kanceláře, 
a navazuje na více než třiadvacetileté úspěšné 
působení v advokacii a justici. Kancelář získala 
v kategorii Trestní právo ocenění Právnická fir-
ma za roky 2017 až 2020 – velmi doporučovaná 
kancelář.

Filip Seifert působil jako asistent ministra spravedl-
nosti ČR a dále jako justiční čekatel Městského soudu 
v Praze. Složil odbornou justiční zkoušku pro výkon 
funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí 
jako advokát. Před založením vlastní advokátní kan-
celáře pracoval přes 10 let v renomované české ad-
vokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později 
partnera. Je zakládajícím členem Unie obhájců České 
republiky (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Je 
místopředsedou sekce pro právo trestní České advo-
kátní komory. Je členem akademické rady Compli-
ance Academy. Pravidelně přednáší, školí a věnuje se 
publikační činnosti.

Jiří Váňa je partner kanceláře a má dlouhodobou  
právní praxi v trestním a obchodním právu. Před 
svým příchodem do advokátní kanceláře SEIFERT 
A PARTNEŘI působil v renomovaných českých advo-
kátních kancelářích. Má zkušenosti v oboru trestního 

práva včetně trestní odpovědnosti právnických osob. 
Ve své právní praxi se zaměřuje rovněž na obchodní 
i civilní spory a smluvní agendu. V těchto oblastech 
se rovněž věnuje publikační činnosti.

Ondřej Cibák je senior advokát a má dlouhodobou  
právní praxi rovněž z renomované české advokátní 
kanceláře. V oblasti trestního práva se převážně věnu-
je zastupování poškozeného v trestním řízení, zpraco-
vání právních rozborů, obhajobě a přípravě criminal 
compliance programů.

Petra Zaoralová má právní praxi z českých i mezi-
národních advokátních kanceláří. V oblasti trestního 
práva se převážně věnuje obhajobě fyzických i práv-
nických osob a zpracování právních rozborů. V rám-
ci doktorského studia se kromě publikační činnosti 
a participace na výuce trestního práva na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy účastnila také několika od-
borných stáží a kurzů na zahraničních univerzitách 
(vydaná publikace: Zaoralová, P.: Procesní použitel-
nost důkazů v trestím řízení a její meze. Praha: Leges, 
2018. 320 s.).

Zdenka Svobodová má více než patnáctiletou pra-
xi v trestním právu, a to ze Služby kriminální policie 
a vyšetřování Policie České republiky – Okresní ředi-
telství Policie, Útvar pro odhalování korupce a finanč-
ní kriminality, Národní centrála proti organizovanému 
zločinu, daňová kobra, kde působila ve funkci vrchní-
ho komisaře a posléze rady v hodnosti podplukovník. 
Věnovala se obecné kriminalitě – násilné a majetkové 
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kriminalitě a následně hospodářské kriminalitě, vý-
nosům z trestné činnosti a zejména daňové krimina-
litě. Rovněž spolupracovala na přípravě znaleckých 
posudků z oboru ekonomika, odvětví účetní eviden-
ce, dále znaleckých posudků z oboru ekonomika, 
odvětví ekonomická různá, specializace daně. Věnuje 
se i vedení účetnictví, zpracování kontrolních hlášení 
a daňových přiznání k DPH, DPFO a DPPO.

V oblasti trestního práva advokátní kancelář SEIFERT 
A PARTNEŘI poskytuje zejména obhajobu fyzickým 
i právnickým osobám v trestním řízení v celém roz-
sahu trestního práva, právní analýzy a konzultace při 
obchodní či soukromé činnosti s ohledem na trestně-
právní problematiku, přípravu komplexních i dílčích 
criminal compliance programů zahrnující přípravu 
a implementaci, školení atd., včetně auditů stávají-
cích programů a vnitřního prostředí, přípravu trest-
ních oznámení a zastupování poškozených v trest-
ním řízení, právní pomoc při úkonech trestního řízení 
(prohlídky, výslechy, zajištění věcí, dožádání atd.), in-
terní vyšetřování atd. Zvláštní specializací v oblasti 
trestního práva jsou trestné činy daňové, trestné činy 
statutárních orgánů, veřejné zakázky a další majetko-
vé a hospodářské trestné činy, zajištění majetku, ko-
rupční trestné činy, ale i trestné činy drogové, ohrožu-
jící či proti životu a zdraví.

V oblasti sporné agendy ve všech právních oblastech, 
zejména v oblastech práva obchodního a občanské-
ho, advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI posky-
tuje právní službu spočívající v řešení sporů, zastu-
pování v soudních, rozhodčích, správních či jiných 
řízeních. V oblasti smluvní agendy advokátní kancelář 
SEIFERT A PARTNEŘI připravuje smlouvy a dokumen-
ty, provádí právní analýzy a vypracovává právní stano-
viska a reviduje dokumenty.

SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 194 424
e-mail: office@akseifert.cz
www.akseifert.cz
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Squire Patton Boggs s.r.o., 
advokátní kancelář

Pražská kancelář Squire Patton Boggs byla ote-
vřena v roce 1990 jako jedna z prvních poboček 
mezinárodních kanceláří v České republice. 
Včasný příchod do ČR nám dal jedinečnou histo-
rickou příležitost spoluvytvářet českou legislati-
vu a formovat moderní právní prostředí.

Naposled v březnu letošního roku jsme byli oslove-
ni, abychom se zapojili do expertní skupiny čítající 
McKinsey, Boston Consulting Group, EY a White & Case. 
Ta v úzké spolupráci s hlavními představiteli bankov-
ního sektoru, vrchními představiteli podnikatelských 
komor a ekonomickými experty pracovala na přípravě 
covidové legislativy. Mimo jiné jsme připravovali ná-
vrhy zákonů, které umožnily odklady splátek a jejichž 
prostřednictvím jsou poskytovány státem garantované 
úvěry v rámci programu COVID III, a komentáře k mi-
mořádnému moratoriu známému jako insolvenční Lex 
covid-19. Nadále se v rámci této spolupráce s akční sku-
pinou angažujeme v přípravě post-covidové legislativy.

Zcela ojediněle pak nabízíme komplexní analýzu 
přeshraničních finančních transakcí z pohledu me-
zinárodních sankcí a praní špinavých peněz. V po-
slední době roste poptávka po našem poradenství 
ve finančním sektoru na poli faktoringu a nově také 
reverzního faktoringu. Náš finanční tým exceluje rov-
něž v oblasti nových technologií a bankám nabízíme 
expertizu v oblasti smart kontraktů.

Kancelář Squire Patton Boggs je ale především známa 
pro svoji prominentní arbitrážní a litigační praxi. Množ-

ství mezinárodních arbitráží, ve kterých zastupujeme 
nebo jsme historicky zastupovali naše klienty, nás 
řadí k nejaktivnějším a nejzkušenějším praxím na trhu 
s pevnými vazbami na mezinárodní arbitrážní komu-
nitu a přední mezinárodní rozhodčí centra. Aktuálně 
také disponujeme jedním z největších litigačních týmů 
na českém trhu. Můžeme tak své klienty kvalifikovaně 
zastupovat i v těch největších sporech a máme dosta-
tečnou kapacitu týmu, abychom mohli vést několik 
velkých sporů současně. Vedle excelentních stratégů 
a vyjednavačů máme silnou analytickou podporu zku-
šených mladých právníků, jejichž práce se v prvotní 
fázi procesu ukazuje jako naprosto klíčová.

Squire Patton Boggs se již tradičně specializuje na 
transakční poradenství určené především středně 
velkým podnikům. V kategorii Mid Market M&A Legal 
Advisor patří firma mezi vedoucí patnáctku poraden-
ských firem s největším počtem realizovaných trans-
akcí v Evropě. Po Londýně je český tým nejaktivnější 
transakční praxí. V posledních letech jsme participo-
vali na řadě transakcí, které umožnily přivést silného 
zahraničního investora do českých podniků (Ytica.
com, Brand Embassy). V transakčním poradenství dle 
anglického práva využíváme regionální britské týmy 
operující mimo britskou metropoli, které jsou pro 
české klienty nákladově dostupnější, zároveň však 
garantují nejvyšší požadovaný standard poskytova-
ných služeb.

V zastupování privátní klientely s vysokým čistým 
jměním (high net worth individuals) se zaměřujeme 
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zejména na plánování následovnictví, zakládání svě-
řenských fondů, plánování a strukturování investic.

Mezi historicky zavedené praxe patří nemovitosti. 
Širokému spektru klientů nabízíme poradenství při 
akvizicích, financování, v klasickém asset manage-
mentu, ale také zcela specifickou expertizu týkající 
se ochrany a regulace chráněných památkových zón.

Tým „People and Technology“ poskytuje komplexní 
poradenství na poli práva informačních technologií, 
telekomunikací a ochrany osobních údajů s přesahem 
do pracovněprávní problematiky. Propojením těchto 
expertiz jsme zareagovali na dynamicky rostoucí ná-
roky technologických společností, kdy je nutno řešit 
technologie a inovace v mnohem širším kontextu, 
a vybudovali jsme tak na trhu zcela unikátní brand.

Inovace a technologie jsou klíčem k prosperitě firem. 
Poradenství v této oblasti se rapidně vyvíjí a Squire 
nezůstává pozadu. Na jaře 2018 jsme iniciovali vznik 
Blockchain Connect Czech Alliance, která se systema-
ticky věnuje propagaci blockchainu v ČR. Jako zaklá-
dající partnery jsme přizvali technologickou firmu IBM, 
poradenskou společnost PwC ČR a akcelerátora block-
chainových projektů Adel. Ambicí sdružení je vzdělávat 
firmy i zástupce státní správy, otevřít diskusi nad legis-
lativním rámcem využití v ČR, podporovat zavedení 
technologie blockchain a dosáhnout jejího reálného 
využití, stejně jako digitalizace celé společnosti.

Fúze se světoznámou lobbistickou firmou Patton 
Boggs umožnila do nabídky služeb zařadit právními 
společnostmi zcela ojediněle poskytovanou službu 
známou pod názvem komerční advokacie. Na čes-
kém trhu se tak od roku 2014 snažíme vehementně 
nabourat negativní fenomén lobbingu a aplikovat 
americký model komerční diplomacie a globálních 
vztahů s veřejným sektorem, spočívající v analytické 
a diplomatické expertize a zastupování před legisla-
tivními a výkonnými složkami státní správy.

Napojení pražské Squire Patton Boggs na globální 
platformu 45 kanceláří ve 20 zemích světa otevírá 
klientům obrovské možnosti a dynamicky reaguje na 
jejich rostoucí potřeby. V zemích, kde nedisponujeme 
vlastními pobočkami, máme vytvořenu řadu aliancí 
a dlouhodobě spolupracujeme s etablovanými po-
radci na zdejších trzích.

Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář
Václavské náměstí 813/57
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 662 111
e-mail: sona.kotrbova@squirepb.com
www.squirepattonboggs.com/en/



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 279

S

Stuchlíková & Partners, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Stuchlíková & Partners poskytuje komplexní 
právní služby zejména v oblasti finančního prá-
va a licencí ČNB, práva duševního vlastnictví, ICT 
práva, práva e-commerce, obchodního, imigrač-
ního a nemovitostního práva.

Poskytujeme právní služby ve standardu největších 
českých advokátních kanceláří. Navazujeme na zku-
šenosti našich advokátů z předních mezinárodních 
a českých advokátních kanceláří a poradenských 
společností.

Naší vizí je dlouhodobá spolupráce s klientem založe-
ná na individuálním přístupu, stabilní vysoké kvalitě 
služeb a praktických komerčních řešeních. Klademe 
důraz na neustálý rozvoj a inovace a proaktivně při-
pravujeme klienty na legislativní změny ovlivňující 
jejich podnikání.

Máme rádi moderní technologie. Jsme online 
a v cloudu. Papírujeme, jen když je to nezbytně nut-
né. Podepisujeme se elektronicky.

Právní služby poskytujeme v češtině, angličtině 
a ruštině.

NAŠE SPECIALIZACE
Finanční právo. Compliance finančních institucí
Pro klienty – finanční instituce poskytujeme komplex-
ní spektrum právních služeb, včetně:

 	analýzy nutnosti získání licence
 	založení vhodné formy společnosti
 	zajištění licence ČNB
 	tvorby veškeré smluvní dokumentace a vnitřních 

předpisů

V rámci následného výkonu compliance zajistíme:

 	compliance mapu a compliance audit
 	průběžný monitoring právních předpisů a regula-

torní praxe
 	řízení operačních rizik a AML/CFT
 	zastupování při kontrolách regulatorních orgánů

Licence ČNB

Pro naše klienty jsme zajistili již desítky licencí či 
registrací ČNB. Poradenství v oblasti finančních 
služeb poskytujeme na denní bázi a jsme v úzkém 
kontaktu s ČNB. Naše klienty jsme tedy schopni 
provést efektivně a rychle celým licenčním řízením 
u ČNB. Dokumentaci pro získání licence ČNB při-
pravujeme na klíč na základě informací a podkladů 
od klienta.

V roce 2020 udělila ČNB v rámci platebních služeb li-
cenci pouze 4 subjektům, přičemž 3 z nich naše advo-
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kátní kancelář přímo zastupovala nebo na licenčním 
řízení externě spolupracovala.

Zaměřujeme se především na licence ČNB v následu-
jících oblastech:

 	platební styk, platební instituce a instituce elektro-
nických peněz

 	kolektivní investování
 	investiční služby, obchodníci s cennými papíry 

a investiční zprostředkovatelé
 	spotřebitelské úvěry, nebankovní poskytovatelé 

spotřebitelských úvěrů
 	směnárny
 	pojištění a pojišťovací zprostředkovatelé

FinTech

Díky naší unikátní kombinaci expertizy v oblasti práva 
duševního vlastnictví, ICT práva a finančního práva 
pracujeme pro inovativní FinTech byznysy. Našimi 
klienty jsou především společnosti a start-upy po-
skytující inovativní řešení v oblasti platebních služeb 
a v oblasti kryptoměn.

ICT právo a technologie

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners 
mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva informačních 
technologií.

Právní poradenství poskytujeme především techno-
logickým společnostem, vývojářským firmám a spo-
lečnostem zaměřujícím se na outsourcing IT specia-
listů (body-shopping), a to zejména v následujících 
oblastech:

 	smlouvy s programátory
 	vývoj a implementace software
 	servis a údržba software, SLA
 	SaaS
 	licenční smlouvy a distribuce software

Duševní vlastnictví. Autorská práva. Ochranné 
známky. Průmyslové vzory. Patenty

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti 
práv duševního vlastnictví, včetně:

 	autorského práva

 	ochranných známek
 	průmyslových vzorů
 	patentů a užitných vzorů

V oblasti práv průmyslového vlastnictví spolupracuje-
me s ohledem na technickou stránku této problema-
tiky s renomovanými patentovými zástupci.

Právo e-commerce

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti in-
ternetu a internetového podnikání, informačních 
technologií, platebních služeb, reklamy, marketingu 
a dalších činností v online prostředí.

Našimi klienty jsou e-shopy, cashback portály, posky-
tovatelé platebních služeb a platebních bran, slevové 
portály, poskytovatelé a zprostředkovatelé finanč-
ních a pojišťovacích služeb i provozovatelé nejrůzněj-
ších webových portálů. Naše služby zahrnují:

 	vytváření a revize všeobecných obchodních pod-
mínek a smluvní dokumentace

 	due diligence a akvizice e-shopů a jiných online 
byznysů

 	autorská práva v prostředí internetu a vymáhání 
nároků z porušení autorských práv v prostředí 
internetu

 	domény – převody domén, doménové spory

Imigrační právo

V oblasti cizineckého a imigračního práva poskytuje-
me právní poradenství zejména v oblasti získání víz 
či povolení k pobytu v ČR, pracovního povolení nebo 
českého občanství.

Dlouhodobé zkušenosti našich právníků jsou zárukou 
bezproblémového průběhu celého procesu a maxi-
malizují šance na jeho pozitivní vyústění.

Nemovitosti a stavební právo

Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech 
práva nemovitostí a stavebnictví. Náš tým má bohaté 
zkušenosti v oblastech nemovitostních transakcí, de-
velopmentu a provádění due dilligence nemovitostí.
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S pomocí našich daňových expertů též zajišťujeme 
komplexní strukturování developerských projektů po 
daňové a finanční stránce.

GDPR

Dlouhodobě se věnujeme ochraně osobních úda-
jů napříč různými sektory, včetně zdravotnictví, 
státní správy, finančních institucí, vědy a školství, 
e-commerce a ICT. Naše služby zahrnují:

 	GDPR audity
 	GDPR implementace
 	DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů
 	DPIA – posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Další specializace

 	Obchodní právo. Fúze a akvizice
 	Soudní spory. Vymáhání pohledávek
 	Pracovní právo

TÝM
Mgr. Zuzana Stuchlíková
 	Finanční právo. Licence ČNB
 	 ICT právo
 	Právo duševního vlastnictví

Mgr. Eva Doležalová
 	 ICT právo. Právo e-commerce
 	Právo duševního vlastnictví
 	Soudní spory. Vymáhání 

pohledávek

Mgr. Ing. Radka Klusáčková
 	Finanční právo. Licence ČNB
 	Právo ochrany osobních 

údajů
 	Nemovitostní právo

Mgr. Maxim Obuchov
 	 Finanční právo. Licence ČNB
 	 Občanské právo
 	 Soudní spory. Vymáhání 

pohledávek

JUDr. Matyáš Tauber
 	 Právo duševního vlastnictví
 	 ICT právo
 	 Imigrační právo

Mgr. Daniel Tobola

 	 Trestní právo
 	 Sportovní právo
 	 Soudní spory

JUDr. Ivana Vavříková
 	 Finanční právo. Licence ČNB
 	 ICT právo
 	 Obchodní právo

Mgr. Zdeňka Voštová

 	 Obchodní právo
 	 Právo veřejných zakázek
 	 Pracovní právo



| 2021 | Významné advokátní kanceláře282

PRO BONO
Poskytujeme právní poradenství Společnosti Jindři-
cha Chalupeckého, která každoročně uděluje prestiž-
ní Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce 
do 35 let, a Fair Art, neziskové organizaci pro výtvarné 
umělce.

Vzhledem k naší specializaci v oblasti autorských 
práv také pomáháme začínajícím umělcům přede-
vším z řad filmařů, výtvarníků a fotografů.

OCENĚNÍ
Právnická firma roku 2020 – Doporučovaná 
kancelář
Naše advokátní kancelář získala v rámci udělování 
prestižních cen Právnická firma roku ocenění Dopo- 
ručovaná kancelář v kategorii Kapitálové trhy.

Významné právničky

Partnerka naší advokátní kanceláře Zuzana Stuch-
líková je opakovaně zařazována do přehledu nejvý-
znamnějších žen českého práva, který každoročně 
připravuje odborný magazín Právní rádce mediálního 
domu Economia.

Top 100 žen česko-slovenského právního byznysu

Partnerka naší advokátní kanceláře Zuzana Stuchlíko-
vá byla v rámci unikátního projektu #PRVNÍCH100LET 
zařazena do přehledu TOP 100 žen česko-slovenské-
ho právního byznysu v kategorii Telekomunikace, 
média a právo IT.

Právnická firma roku 2019 – Velmi doporučovaná 
kancelář

Naše advokátní kancelář získala v rámci udělování 
prestižních cen Právnická firma roku ocenění Velmi 
doporučovaná kancelář v kategorii Kapitálové trhy.

Inovativní právník 2019

Partnerka naší advokátní kanceláře Zuzana Stuchlí-
ková byla oceněna jako jeden z Inovativních právní-
ků roku 2019 vydavatelstvím Economia pořádajícím 
konferenci Innovative Legal Services Forum.

ČLENSTVÍ
Jsme členy následujících profesních a zájmových 
asociací:

 	ALAI Česká republika
 	Asociace pro kapitálový trh České republiky
 	Česká Compliance Asociace
 	Licensing Executives Society Česká republika

NAŠI KLIENTI
ACCOM holding. ACRI – asociace železniční dopravy. 
Aircraft Industries. AITOM Digital. ALGO EQUITIES. As-
tronomický ústav Akademie věd. B-payment. Bauer 
Hotel Group. Bidli. Blue Media. Bohušovická mlékár-
na. CreativeDock. ČD – Telematika. DATA-PLAN BO-
HEMIA. DDB. Deloitte. Dibaq. Dimension Data. Ditech. 
Divadlo Archa. EGIT. Fordist Group. Globdata. Hoval. 
Human Dynamic Europe. CHIRŠ realitní kanceláře. 
Choceňská mlékárna. IDC-softwarehouse. Juicymo. 
K2 Partnering Solutions. MALL Pay. NTT Communica-
tions. Perfect Clinic. Perfect Clinic Dermatology. PwC 
India. Regionální rada regionu soudržnosti Střední 
Morava. Sefima. Společnost Jindřicha Chalupecké-
ho. STRV. Studio Perspektiv. Tipli. V.Z.V. směnárna. 
wBTCb.

Stuchlíková & Partners,  
advokátní kancelář, s.r.o.
Spálená 97/29
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 767 393
e-mail: info@stuchlikova.com
www.stuchlikova.com
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TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s. 

Jsme mezinárodní advokátní kancelář a spo-
lupracujeme s klienty téměř na celém světě. 
V 16 jurisdikcích máme celkem 28 kanceláří, 
které spojují to nejlepší z místních obchodních, 
průmyslových a kulturních znalostí s meziná-
rodními zkušenostmi. Našim zákazníkům po-
skytujeme profesionální řešení. Je nás více než 
1 000 právníků a dohromady hovoříme 40 jazy-
ky. Klientům pomáháme inovativně přemýšlet 
o jejich byznyse a podporujeme je všude tam, 
kde chtějí podnikat.

V České republice působíme již od roku 1998. Máme 
kanceláře v historickém centru Prahy u Prašné brány 
a v Brně v Paláci Jalta. V týmu je nás dohromady více 
jak padesát. Poskytovat právní poradenství v češtině, 
slovenštině a angličtině je pro nás samozřejmostí. 
Většina z nás disponuje také perfektní znalostí ně-
meckého jazyka.

S našimi klienty velmi úzce spolupracujeme, aby 
řešení složitých problémů bylo maximálně krea-
tivní a inspirativní a současně umožnilo zcela nové 
přístupy. Kreativní myšlení je jádrem naší firemní 
kultury a vnímáme ho jako důležitý nástroj inovací. 
Spolu s našimi kolegy a partnery se snažíme pře-
vyšovat očekávání a dosahovat tak mimořádných 
výsledků.

Za minulý rok jsme v rámci české kanceláře usku-
tečnili nejvíce transakcí v oblasti Real Estate a M&A. 
V těchto oblastech práva velmi vynikáme. Naší do-

ménou je také oblast práva duševního vlastnictví, 
pracovního práva a práva obchodních společností. 
Specializujeme se i na zastupování klientů v oblasti 
řešení sporů a arbitráží.

Velmi důležitou prioritou je pro nás sektor Life Scien-
ces & Healthcare. Mezi naše klienty v této oblasti patří 
nadnárodní farmaceutické společnosti, společnosti 
vyrábějící zdravotnické prostředky, dále kótované 
biotechnologické společnosti, ale také začínající fir-
my, vývojáři a výrobci léčiv.

NAŠE HLAVNÍ PRAXE
 	Banking & finance
 	Commercial & consumer contracts
 	Competition, EU & trade
 	Corporate crime & compliance
 	Corporate/M&A & capital markets
 	Disputes & investigations
 	Employment, pensions & mobility
 	Environmental, planning & regulatory
 	IP / IT
 	Life sciences & healthcare
 	Private client
 	Real estate, infrastructure & energy
 	Restructuring & insolvency

NAŠE OCENĚNÍ
Za práci v uplynulém roce jsme získali významná oce-
nění, kterých si velmi vážíme. Jsou založená mimo 

T
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jiné také na zpětné vazbě od klientů, což je pro nás 
kritérium nejvyšší.

Prestižní ratingová agentura The Legal 500 nás letos 
opět zařadila mezi doporučované kanceláře, a to 
hned ve čtyřech oblastech práva. Je to právo duševní-
ho vlastnictví, dále nemovitosti a stavební právo, ob-
chodní právo, korporátní právo, fúze a akvizice, právo 
EU a právo hospodářské soutěže.

Jmenovitě byla oceněna Karin Pomaizlová, která se 
v Taylor Wessing Česká republika specializuje na IP/IT, 
tedy ochranu duševního vlastnictví, právo ochrany 
před nekalou soutěží, regulaci reklamy, ochranu 
osobních údajů a právní aspekty nových technologií. 
V těchto oblastech patří mezi nejlepší právničky na 
českém trhu. Karin Pomaizlovou ocenila také mezi-
národní ratingová agentura Chambers Europe, a to již 
druhým rokem po sobě.

Za vynikající práci byla celá kancelář Taylor Wessing 
Česká republika oceněna mezinárodní ratingovou 
agenturou World Trade Mark Review 1000. Agen-
tura opět jmenovitě upozorňuje na práci Karin 
Pomaizlové.

Česká kancelář byla dále oceněna mezinárodní ratingo-
vou agenturou Managing Intellectual property IP STARS.

V prestižním XIV. ročníku firemního žebříčku Právnic-
ká firma jsme doporučováni pro právní oblast dušev-
ního vlastnictví a pracovního práva.

TAYLOR WESSING V REGIONU STŘEDNÍ 
A VÝCHODNÍ EVROPY
První kancelář Taylor Wessing ve střední a východní 
Evropě byla založena v roce 1986 ve Vídni v Rakousku. 
Tato kancelář se stala branou do východního regionu 
a díky ní jsme rozšířili své pobočky také do Budapešti, 
Prahy, Brna, Bratislavy, Varšavy a Kyjeva.

Dnes má kompetenční centrum CEE Taylor Wessing 
více než 110 právníků. Radíme velkým národním, ev-
ropským i světovým společnostem v oblasti obchodu, 
průmyslu, služeb, farmaceutického průmyslu, bankov-
nictví a pojišťovnictví. Tím, že působíme ve speciali-
zovaných a velmi často přeshraničních týmech, jsme 
schopni poskytnout prvotřídní služby ve všech oblas-
tech obchodního a soukromého práva, a to i přes ros-
toucí složitost právních otázek, kterým naši klienti čelí.
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NÁŠ TÝM
Taylor Wessing je moderní kancelář. Na prvním místě 
je vždy profesní odbornost a náš tým se skládá z pro-
fesně zdatných žen a mužů. Diverzita je pro nás důle-
žitá. V týmu máme 50% zastoupení žen, které jsou na 
pozicích koncipientek, advokátek a partnerek Taylor 
Wessing Česká republika. V rámci týmu se perfektně 
doplňujeme, stáváme se tak kreativnějšími a přináší-
me našim klientům komplexní řešení a požadovaná 
vítězství v mnoha transakcích. Být inovativní, jít s do-
bou a nestát na místě, to jsou důležité aspekty naší 
firemní kultury.

PARTNEŘI:

Mgr. Janka Brezániová
Partnerka

Corporate, M&A and 
Employment

Mgr. Ing. Markéta Cvrčková
Partnerka

Real Estate & Construction

Mgr. Markéta Deimelová
Partnerka

Commercial, Competition, 
Compliance

Mgr. Karin Pomaizlová
Partnerka

IP/IT

JUDr. Jakub Adam, Ph.D.
Partner
Real Estate & Construction

Dr. Erwin Hanslik MRICS
Partner

CEE Head of Real Estate 
& Construction

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.
Partner

Dispute Resolution

Thomas Rechberger, Ph.D.
Partner

Corporate, M&A
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Jsme společensky odpovědní a nejen při své práci 
myslíme na ekonomické, sociální a enviromentální 
principy naší kanceláře. Již sedmým rokem spolu-
pracujeme s Pro bono aliancí, kde jsme součástí sítě 
advokátů pod značkou Právníci s citem. Poskytujeme 
pravidelné právní konzultace pro klienty této nezisko-
vé organizace. Již třetím rokem navštěvujeme seniory 
v Domově sociálních služeb v Rožďalovicích.

Velmi nás těší spolupráce s organizací Dejme dětem 
šanci. Již druhým rokem pomáháme finančně pod-
porovat děti vyrůstající v dětských domovech. Letos 
jsme od organizace získali Titul zodpovědná firma 
pro rok 2021, kterým nám vyjádřili své poděkování. 
Spolupracujeme také s organizací Chance 4 Children, 
které poskytujeme bezplatné právní poradenství.

VE VOLNÉM ČASE
V Taylor Wessing podporujeme potenciál každého 
z nás, a to s ohledem na zachování rovnováhy pro-
fesního a soukromého života. Chceme odevzdávat 
kvalitní práci a k tomu potřebujeme nové impulsy 
a energii. Společně se věnujeme maratonským bě-
hům. V rámci všech kanceláří Taylor Wessing po ce-
lém světě se účastníme štafetových závodů, a to pře-
devším v Praze a Vídni.

TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 819 216
e-mail: praha@taylorwessing.com

Dominikánské nám. 2
602 00 Brno
Tel.: +420 543 420 401
e-mail: brno@taylorwessing.com

www.taylorwessing.com

Pražská kancelář se nachází v historickém centru 
města v ulici U Prašné brány.
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TOMAN & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.

Už od založení advokátní kanceláře Toman 
& partneři v roce 1993 poskytujeme právní služ-
by na nejvyšší úrovni domácím i zahraničním 
klientům. Zastupujeme klienty z mnoha oblas-
tí společenského života, zejména ve složitých 
a medializovaných soudních sporech.

Díky dostatečnému počtu odborníků máme týmy speci-
alizující se na různé právní oblasti, dokážeme vám tedy 
poskytnout vysoce kvalifikované právní služby ve všech 
oblastech práva. Našim klientům také nabízíme konzul-
tace se specialisty z partnerských společností zaměřují-
cích se na finance, nemovitosti, PR nebo IT. Na jednom 
místě tak nabízíme veškeré služby, které můžete pro své 
podnikání i osobní životní situace potřebovat.

Vedle oblastí trestního, obchodního, nemovitostního, 
rodinného a IT práva, v nichž je naše advokátní kan-

celář dlouhodobě oceňována, neustále rozšiřujeme 
své zaměření dle aktuálního společenského vývoje, 
jako je například v současnosti zaměření na právo 
kybernetické bezpečnosti a telekomunikace. Dále se 
věnujeme spolupráci advokátů s médii, jež se v dneš-
ní době stává nutnou součástí komplexních právních 
služeb.

„Naší vizí je zachovat třicetiletou tradici naší kanceláře 
a současně určovat moderní způsob poskytování práv-
ních služeb“

Patřit mezi nejlepší podle našeho přesvědčení vyža-
duje víc než jen špičkové právní znalosti a schopnosti. 
Spolu s rychlými změnami ve světě kolem nás přichá-
zejí nová témata a nové výzvy, které s právem úzce 
souvisejí a v nichž je třeba se perfektně orientovat. 
V inovacích právních služeb proto jdeme ostatním 
příkladem.

Klientům už nyní nabízíme právní služby online a pro 
firmy jsme připravili jedinečnou službu Kvalitní firem-
ní právník, jež je pro mnoho z nich výhodnou alterna-
tivou k vlastním firemním právníkům.

Po vyhlášení nouzového stavu jsme otevřeli Koro-
poradnu a dálkově poskytovali bezplatné právní 
služby osobám postiženým koronavirovou pande-
mií. Dlouhodobě také poskytujeme pro bono právní 
služby Spolku Prales dětem, který mimo jiné usiluje 
o záchranu tropického deštného pralesa a o ochranu 
zvířat.

Mgr. Šimon Toman a JUDr. Petr Toman: 
Příchod nové generace
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„Na nového klienta nehledíme jako na další případ, ale 
jako na dlouhodobého partnera, jehož úspěch je naší 
prioritou“

JEDINEČNÉ PROJEKTY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE 
TOMAN & PARTNEŘI
Značkou moderní advokátní kanceláře je motivace 
a schopnost neustále inovovat své služby. Od posky-
tování právních služeb online po komplexní služby 
v oblasti kybernetické bezpečnosti, u nás v advokátní 
kanceláři neustále hledáme nové příležitosti a nabízí-
me jedinečné projekty, které nikde jinde nenajdete.

„Naším cílem není držet krok. Naším cílem je určo-
vat směr a nastavovat standard moderní advokátní 
kanceláře“

Kvalitní firemní právník:

Služba Kvalitní firemní právník vznikla jako alternati-
va k firemním právníkům. Pro podnikatele a společ-
nosti advokátní kancelář nabízí trvalé právní zastou-
pení a poradenství, spojené se standardním chodem 
společnosti. Se službou Kvalitní firemní právník 
vám bude v advokátní kanceláři k dispozici vlastní 
tým odborníků, specializujících se na obor vašeho 
podnikání.

V rámci služby vám bude přidělena jedna kontaktní 
osoba, která vám bude kdykoli k dispozici. Tato osoba 
může pravidelně docházet do vaší společnosti a vše 
s vámi osobně vyřizovat z pohodlí vaší kanceláře. 
Vaše kontaktní osoba se poté postará o to, aby všech-
ny vaše požadavky byly splněny.

Pokud vaše společnost bude potřebovat specializo-
vanější právní služby mimo službu Kvalitní firemní 
právník, k dispozici vám bude jakýkoli odborník ad-
vokátní kanceláře.

Cybersecurity compliance
V dnešním světě kybernetických hrozeb čelí riziku ky-
bernetického útoku denně každý podnik, bez ohledu 
na velikost. 53 % podniků zažilo narušení bezpečnos-
ti. 69 % zaměstnanců těchto společností neprošlo vů-
bec žádným výcvikem kybernetické bezpečnosti. Ky-
bernetický incident přitom může pro firmu znamenat 
nejen přímé náklady na obnovu systémů, ale ve vět-
šině případů i ztrátu důvěry svých zákazníků. Před na-
růstajícími kyber-hrozbami je proto nutné držet krok.

Ve spolupráci s experty z KPMG Česká republika jsme 
pro vás připravili jedinečnou službu cybersecurity com-
pliance: komplexní řešení kybernetické bezpečnosti 
vaší společnosti. Komplexním auditem identifikujeme 
slabiny vašeho systému kybernetické bezpečnosti, 
navrhneme a implementujeme správná technická i ne-
technická opatření a v neposlední řadě vašim zaměst-
nancům osvětlíme problematiku kybernetické bezpeč-
nosti tak, aby se stali živou a nejvýkonnější částí cyber 
security vaší společnosti. Vaše společnost tak bude při-
pravena čelit kybernetickým hrozbám současnosti a vy 
se budete moct soustředit na vaše podnikání.

Videopořad „A co na to advokát?“

V našem oboru hrají čím dál tím větší roli média. Po-
kud jste veřejně činná osoba či známá společnost, 
v okamžiku, kdy je na vás podána žaloba či trestní 
oznámení, lze očekávat článek v médiích. Bohužel 
v některých případech včetně nepravd a celé řady 
spekulací. V médiích bohužel neplatí žádný, natož 
řádný proces ani presumpce neviny. Mediální lynč 
pak někdy klienta bolí víc než soudní rozhodnutí. 
Advokát by tak měl být připraven hájit svého klienta 
nejen u policie či před soudem, ale i veřejně před no-
vináři a veřejností.



Významné advokátní kanceláře | 2021 | 289

T

I z těchto důvodů jsme nově v naší advokátní kance-
láři vybudovali studio, kde budeme mimo jiné pravi-
delně natáčet pořad „A co na to advokát?“ na téma 
aktuálních kauz a novinek v právním světě. Tak nás 
nezapomeňte sledovat!

Tým naší advokátní kanceláře

Každou firmu tvoří především lidé, jejich schopnosti 
a zkušenosti. Tým naší advokátní kanceláře je složen 
z odborníků na slovo vzatých, kteří jsou uznávanými 
osobnostmi české advokacie a jsou podle toho také pra-
videlně oceňováni v odborných soutěžích a žebříčcích.

Vedení advokátní kanceláře tvoří zakladatel advokát-
ní kanceláře JUDr. Petr Toman a partneři JUDr. Zuza-
na Smítková a JUDr. Roman Polášek.

„Být advokátem není otázkou 
vlastního rozhodnutí, advokátem 
se musíte narodit. Věřím, že je to 
i můj případ, celý svůj profesionál-
ní život totiž nedělám nic jiného. 
I doma, když mě manželka občas 
vytýká: „Nemusíš ho/ji pořád ob-
hajovat, nejsi v kanceláři“, to beru 

spíše za pochvalu.“ JUDr. Petr Toman, LL.M.

JUDr. Petr Toman, LL.M. v roce 2020 oslavil 35leté 
výročí jeho působení v advokacii. JUDr. Petr Toman je 
předsedou Výboru pro vnější vztahy České advokátní 
komory, předsedou redakční rady Bulletinu advoka-
cie a Advokátního deníku a členem Výboru pro od-
bornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ČAK. Roku 
2014 se stal zakládajícím členem a členem prezidia 
Unie obhájců České republiky, z.s. Ve své praxi se vě-
nuje zejména trestnímu, občanskému, obchodnímu 
a ústavnímu právu a právu v oblasti nemovitostí a IT. 

Specializuje se také na ochranu osobnosti a ochra-
nu dobrého jména a pověsti, volební právo, právní 
regulaci politických stran. JUDr. Petr Toman byl zvo-
len PRÁVNÍKEM ROKU 2005 a na čelných pozicích se 
v této kategorii umístil i v následujících letech.

„Na fakultě jsem mnohdy odhadl, 
kdo z mých spolužáků bude asi 
státní zástupce, advokát nebo 
soudce. U mě to nikdo nepoznal 
(tipovali nejspíš akademickou 
sféru). Inu správný advokát musí 
umět překvapit.“ JUDr. Roman 
Polášek

JUDr. Roman Polášek 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 věcí (ČSFR 
a posléze ČR), v letech 2004 až 2007 byl náměstkem 
ministra spravedlnosti ČR. V roce 2008 byl JUDr. Po-
lášek 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, insol-
venční a správní právo.

„Klient přichází za advokátem 
pro radu často v tíživých život-
ních situacích. A je na advoká-
tovi, aby klientovi poskytl nejen 
profesionální právní pomoc při 
řešení jeho problémů, ale i lid-
skou oporu a porozumění. To vše 
ruku v ruce je pak základem pro 

důvěru ve vztahu advokáta a klienta. Advokacii proto 
považuji za jednu z nejzodpovědnějších profesí a tak-
to k ní i přistupuji.“ JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D.

JUDr. Zuzana Smítková, Ph.D. pracuje v advokacii 
téměř 25 let a má praktické zkušenosti téměř se vše-
mi odvětvími práva. Za dobu své praxe získala řadu 
úspěchů v civilních sporech, například ve sporech 
o ochranu osobnosti, plnění ze smluv, náhradu ško-
dy, v restitučních sporech, rodinných sporech, jakož 
i při uplatňování a ochraně jiných individuálních 
nároků klientů. Na svém kontě má dále úspěchy při 
obhajobě klientů v trestních řízeních i při zastupování 
klientů ve správním řízení i v soudních řízeních správ-
ních. V poslední době se mj. aktivně zabývá proble-
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matikou převodů vlastnických podílů měst na druž-
stevních a nájemních bytových domech postavených 
před 20 lety se státní dotací, a to napříč celou Českou 
republikou. Vedle vlastního výkonu advokacie se an-
gažuje v projektu Advokáti do škol a je členkou Unie 
rodinných advokátů.

TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
Trojanova 2022/12
120 00 Praha 2
Tel.: +420 234 701 111
e-mail: ak@iustitia.cz
www.iustitia.cz

JIŽ PŘES 30 LET POMÁHÁME I V TĚCH NEJSLOŽITĚJŠÍCH SITUACÍCH

iustitia.cz ak@iustitia.cz
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Trojan, Doleček a partneři, 
advokátní kancelář s.r.o.

tdpA – Trojan, Doleček a partneři, advokátní kan-
celář s.r.o. jsme založili na počátku roku 2019, do 
té doby partneři a partnerka této advokátní kan-
celáře vykonávali mnoho let advokacii jako spo-
lečníci KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Zakládajícími společníky tdpA byli Lukáš Trojan, 
Martin Doleček, Marek Bilej, Lucie Ježková a Jiří 
Hron. V průběhu roku 2019 se společníkem stal Lu-
káš Nezpěvák, v roce 2020 i Jan Staněk.

V advokacii jsme za dobu svého dosavadního půso-
bení provázeli mnoho klientů z řad velkých nadná-
rodních i národních korporací, soukromé i veřejné 
sféry, ale i individuální klienty. Každý z nás získal při 
zastupování klientů nespočet různých profesních 
zkušeností, a to nejen při velkých obchodních trans-
akcích, složitých národních nebo mezinárodních 
soudních sporech, ale i z komplikovaných osobních 
životních situací a podnikatelských problémů.

Nabyté rozmanité profesní a osobní zkušenosti pojí 
společná bezvýjimečná snaha poskytovat, s týmem 
našich vynikajících advokátek a advokátů, klientům 
tu nejlepší možnou právní službu.

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní právní služ-
by z oblasti soukromého i veřejného práva. Klienty 
zastupujeme v soudních i správních řízeních, obha-
jujeme je ve věcech hospodářské kriminality, připra-
vujeme a podílíme se na transakční dokumentaci, 
za klienty vedeme jednání, zajišťujeme právní pora-

denství v zahraničí u partnerských spolupracujících 
advokátů.

Naší přidanou hodnotou je snaha využít všech prá-
vem dostupných prostředků k prosazení zájmů na-
šich klientů s tím, že se nebojíme ani netradičních 
způsobů řešení různorodých právních problémů na-
šich klientů. Ke každé kauze přistupujeme s maximál-
ním nasazením a oddaností, náležitou precizností 
a bez předsudků.

PRÁVNÍ TÝM
Ta nejvyšší právní odbornost, řada zkušeností, schop-
nost empatie a naše snaha maximálně vyhovět přá-
ním našich klientů a připravit co nejvhodnější řešení, 
to jsou vlastnosti společné všem členům právního 
týmu tdpA.

Právníci tdpA mají výhodu spočívající jak v celé řadě 
zkušeností získaných v rámci zastupování klientů při 
realizaci obchodních transakcí, fúzí, akvizic, uzavírání 
smluv či v soudních sporech, tak zároveň ve zkuše-
nostech získaných působením v oblasti veřejné sprá-
vy, justice, akademické sféry anebo v podnikatelském 
prostředí. Členové právního týmu tdpA poskytují své 
služby vedle českého jazyka také v anglickém, sloven-
ském, německém, ruském či francouzském jazyce.

Právníci tdpA rovněž působí jako rozhodci při Roz-
hodčím soudu Hospodářské komory České republiky 
a Agrární komory České republiky (Rozhodčí soud při 
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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 
partnera tdpA Lukáše Trojana, jenž působí jako vi-
ceprezident Unie obhájců České republiky, rozhodce 
u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, místopředse-
da Kontrolní rady České advokátní komory, předse-
da Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, 
předseda revizní komise Českého svazu lyžařů či člen 
Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže; anebo partnera Martina Dolečka, který pů-
sobí také jako rozhodce u Rozhodčího soudu při HK 
ČR a AK ČR a dále pak mimo jiné jako předseda Odvo-
lací komise Českého volejbalového svazu nebo člen 
Legislativní komise Českého volejbalového svazu. 
Další partner tdpA Marek Bilej působí jako rozhodce 
u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR, rozhodce Sboru 
rozhodců FAČR a člen kárné komise České advokátní 
komory.

Lukáš Trojan, partner tdpA

trestní právo, sporová agenda, 
sportovní právo

Martin Doleček, partner tdpA

sporová agenda, telekomunika-
ce, obchodní právo

Marek Bilej, partner tdpA

právo nemovitostí, sporová 
agenda, veřejné zakázky

Lucie Ježková, partnerka tdpA
právo nemovitostí, sporová 
agenda, autorské právo

Jiří Hron, partner tdpA

obchodní právo, akvizice, fúze, 
restrukturalizace

Lukáš Nezpěvák, partner tdpA

hospodářská soutěž, telekomu-
nikace, právo veřejných zakázek, 
dotace

Jan Staněk, partner tdpA

trestní právo, sporová agenda, 
sportovní právo, insolvence

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme právní poradenství ve všech tradičních 
právních oborech, jakými jsou právo občanské, ob-
chodní a trestní, ale i v řadě specifických oborů, jaký-
mi je například právo IT či sportovní právo.

Pokud bychom mohli vyzdvihnout právní oblasti, 
ve kterých naši právníci excelují, pak dovolte zmínit 
především následující právní obory spolu se struč-
nou charakteristikou typu právních služeb, které 
poskytujeme:
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TRESTNÍ PRÁVO
 	zastoupení v trestním řízení fyzických i právnic-

kých osob;
 	white-collar crime;
 	compliance management system;
 	internal investigation.

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
 	komplexní právní služby v oblasti služeb elektro-

nických komunikací, včetně výstavby sítí;
 	právní poradenství i zastupování ve vztazích a ří-

zeních mezi poskytovateli služeb elektronických 
komunikací navzájem;

 	zastupování ve správních i soudních řízeních 
v uvedené oblasti před Českým telekomunikačním 
úřadem, stavebními úřady a před správními soudy.

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ
 	právní služby v oblasti obchodního práva a práva 

obchodních společností (korporátního práva);
 	právní poradenství v oblasti zakládaní obchod-

ních korporací, včetně zajištění podnikatelských 
oprávnění;

 	právní poradenství v oblasti správy obchodních 
korporací (konání valných hromad a dalších 
orgánů obchodních korporací, spory o platnost 
rozhodnutí orgánů obchodních korporací, zápisy 
do veřejných rejstříků, provádění změn základního 
kapitálu obchodních korporací atd.);

 	právní poradenství v oblasti koncernových vztahů.

AKVIZICE, FÚZE A RESTRUKTURALIZACE
 	právní poradenství v oblasti akvizic, divestic, fúzí 

a restrukturalizací obchodních korporací, včetně 
právních služeb v oblasti distressových aktiv;

 	právní poradenství v procesu koupě či prodeje 
obchodních korporací či podílů v nich, včetně 
navrhování transakčních struktur, organizace 
a provádění právních auditů či přípravy obchod-
ních korporací na prodej;

 	právní služby v oblasti přeměn obchodních 
korporací a jejich restrukturalizací (fúze, rozdělení, 
převody závodů, zakládání joint venture, vytěsnění 
akcionářů apod.);

 	příprava a vyjednávání transakční dokumentace, 
případně včetně smluvní dokumentace s financu-
jícími subjekty.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
 	stanovení nejvhodnější procesní a vyjednávací 

strategie včetně jednání před mediátorem;
 	komplexní právní servis při zastupování klientů 

před soudy všech stupňů, rozhodci či arbitrážními 
soudy v České republice či v zahraničí;

 	zastupování klientů před Ústavním soudem;
 	zastupování klientů před Evropským soudem pro 

lidská práva.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
 	právní poradenství v oblasti ochrany osobních 

údajů a GDPR;
 	provádění auditů v oblasti zpracování osobních 

údajů a jejich ochrany;
 	právní služby v oblasti zavádění a implementa-

ce požadavků GDPR v rámci zpracovatelských 
operací.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ
 	právní služby v oblasti práva nemovitostí jak 

v oboru práva občanského, tak stavebního;
 	příprava a realizace developerských projektů 

zahrnující akvizici nemovitostí, financování 
projektu a jeho realizaci, přípravu veškeré smluvní 
dokumentace s tím související;

 	due diligence právního stavu nemovitostí;
 	asistence v průběhu územního a stavebního řízení;
 	právní služby související s uzavíráním smluv o rea-

lizaci stavebního díla, včetně následného právního 
poradenství jako např. při uplatnění nároku z vad 
stavebního díla, zastupování v souvisejících soud-
ních sporech.

INSOLVENCE
 	komplexní právní poradenství v oblasti insolvenč-

ního práva;
 	zastupování insolvenčních dlužníků a věřitelů 

v insolvenčním řízení;
 	poradenství v rámci jednotlivých způsobů řešení 

úpadku (konkurs, reorganizace);
 	poradenství v oblasti distressových aktiv.
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PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
 	právní služby pro zadavatele spočívající v přípravě 

a následné administraci zadávacích a koncesních 
řízení, a to včetně kompletní přípravy veškeré 
související smluvní dokumentace;

 	právní služby pro zadavatele v souvislosti s prová-
děním předběžných tržních konzultací či v souvis-
losti se změnami smluv na veřejnou zakázku;

 	právní služby pro účastníky zadávacích a konces-
ních řízení i zadavatele v souvislosti s podáním 
námitek, resp. přípravou návrhu rozhodnutí o po-
daných námitkách, a zastupování v řízeních před 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před 
soudy v rámci správního soudnictví;

 	právní služby pro účastníky zadávacích a kon-
cesních řízení v souvislosti s přípravou žádosti 
o účast v zadávacím nebo koncesním řízení nebo 
nabídkou a následnou účastí v zadávacím nebo 
koncesním řízení;

 	příprava interních směrnic na zadávání veřejných 
zakázek a koncesí.

DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA
 	právní služby pro příjemce dotací spočívající v pří-

pravě a následné administraci výběrových řízení 
prováděných dle podmínek příslušných dotačních 
programů;

 	právní služby pro příjemce dotací spočívající v po-
radenství v souvislosti s prováděním daňových, 
či jiných veřejnoprávních kontrol a zastupování 
v daňových řízeních o uložení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně a před soudy v rámci správního 
soudnictví.

HORNÍ PRÁVO A PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 	právní služby týkající se povolovacích procesů 

dle horního zákona a zákona o hornické činnosti 
a s tím souvisejících procesů EIA;

 	asistence při řešení komplikovaných střetů zájmů 
v dobývacích prostorech;

 	poradenství v oblasti práva životního prostředí, kte-
ré se shora uvedeným poradenstvím úzce souvisí.

SPORTOVNÍ PRÁVO
 	komplexní právní poradenství jednotlivým spor-

tovcům či sportovním svazům se zaměřením na 
spolkové právo, spornou a smluvní agendu.

tdpA disponuje rozsáhlými odbornými zkušenostmi 
ve většině právních oblastí, přičemž se právníci tdpA 
zaměřují nejen na právní oblasti klíčové pro tuzem-
ské i zahraniční podnikatelské subjekty, ale rovněž na 
právní oblasti typické pro veřejný sektor, který tvoří 
důležitou součást klientely naší advokátní kancelá-
ře. Vedle výše uvedených klíčových oblastí zaměře-
ní tdpA pomáháme našim klientům i v pracovním 
právu, daňovém právu a právu duševního vlastnictví 
s akcentem na autorské právo a jeho ochranu v ar-
chitektuře – i to jsou obory práva, ve kterých je tdpA 
připravena poskytnout své excelentní služby a stát po 
boku svých klientů.

Trojan, Doleček a partneři, 
advokátní kancelář s.r.o.
Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4
Tel.: +420 270 005 533
e-mail: info@tdpa.cz
www.tdpa.cz



UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář

Advokátní kancelář UNITED LEGAL PARTNERS 
je moderní advokátní kanceláří s hlubokou 
odborností a zkušenostmi z domácího i zahra-
ničního trhu, s mladým a zkušeným týmem 
právníků. Advokátní kancelář byla založena 
v roce 2014 zakládající partnerkou, advokátkou 
JUDr. et Mgr. Uljanou Bondarevskou Kurivča-
kovou. Před založením advokátní kanceláře 
UNITED LEGAL PARTNERS, JUDr. et Mgr. Ulja-
na Bondarevská Kurivčaková řadu let působila 
v předních českých advokátních kancelářích, 
kde získala rozsáhlé zkušenosti, které nyní 
uplatňuje při poskytování služeb pro vlastní kli-
entelu kanceláře.

Cílem advokátní kanceláře je být spolehlivým a ne-
závislým partnerem v oblasti právních služeb jak pro 
jednotlivce, tak i pro firmy, které nejen podnikají na 
území ČR, ale které se chtějí rovněž uplatnit i na me-
zinárodním poli.

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování 
právních služeb v oblasti obchodního práva, soud-
ních sporů, pracovního práva, právního poradenství 
ve věci zaměstnávání cizinců na území ČR, občanské-
ho práva, práva nemovitosti a trestního práva.

Vzhledem k jazykové vybavenosti, jakož i vzdělá-
ní a profesním zkušenostem všech členů právního 
týmu advokátní kanceláře UNITED LEGAL PART-
NERS, se tak advokátní kancelář specializuje rovněž 
na poskytování právních služeb pro české společ-

nosti, které vstoupily a podnikají na území Ruské 
federace, Kazachstánů, Ázerbájdžánu, Ukrajiny a ji-
ných zemí SNS, jakož i mezinárodních společnosti, 
podnikajících na českém trhu. V neposlední řádě se 
právní tým advokátní kanceláře na základě spolu-
práce s místními advokátními kancelářemi zaměřuje 
i na poskytování služeb pro české firmy na čínském 
trhu.

Zkušený tým odborníků kanceláře přináší pružnost 
a efektivitu do řešení právních záležitostí tak, aby po-
skytované služby nebrzdily klienty kanceláře, ale na-
opak posouvaly jejích podnikatelské záměry vpřed. 
Každý z nich pracuje na výsledek a největší zásadou 
a hodnotou pro celý tým je reputace.

SPECIALIZACE
 	Obchodní právo, přeměny obchodních společnos-

ti, likvidace
 	Občanské právo a závazkové právo
 	Soudní spory, vymáhání pohledávek
 	Právo nemovitostí, stavební právo
 	Duševní vlastnictví, registrace ochranných zná-

mek, patentů
 	Správní právo
 	Rodinné právo
 	Pracovní právo
 	Cizinecké právo
 	Trestní právo
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ÚZKÁ SPECIALIZACE
Rusky mluvící sekce

Komplexní právní služby při vstupu a podnikání čes-
kých a slovenských podnikatelů na trzích zemí býva-
lého Sovětského svazu (Rusko, Ukrajina, Kazachstán, 
Ázerbájdžán, Uzbekistán apod.), jakož i klientů z těch-
to zemí v ČR. Mezí klienty patří jak FO, tak i PO.

Zaměstnávání cizinců na území ČR

 	Povolení k zaměstnání na území ČR
 	Zaměstnanecká karta pro cizince
 	Modrá karta pro cizince
 	Projekt „Ukrajina“ a jiné vládní programy

TAX ULP

V roce 2020 na žádost klientů otevřena společnost 
TAX ULP, která se zaměřuje na poskytování služeb 
daňového poradenství, účetních služeb a investiční 
sekce

MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE 

Extradice, předání, dožádání

PRÁVNÍ TÝM:
JUDr. et Mgr. Uljana 
Bondarevská Kurivčaková
JUDr et Mgr. Uljana Bondarevská 
Kurivčaková je zakládajícím a ří-
dicím partnerem kanceláře. Před 
založením vlastní AK Uljana řadu 
let působila v předních českých 
advokátních kancelářích, kde 

získala rozsáhlé zkušenosti, které nyní uplatňuje při 
poskytování služeb pro vlastní klientelu kanceláře.

Uljana v roce 2006 vystudovala Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy, kde v roce 2010 získala titul „JUDr.“ 
a od roku 2012 je zapsaným advokátem v ČAK.

V roce 2005 rovněž vystudovala právnickou fakultu 
Národní Univerzity Ivana Franka na Ukrajině.

Mgr. Julie Kokolská , senior právník
Mgr. Olga Vlasová, právník
Mgr. Oleksandr Spitsyn, právník
Mgr. Artur Dobrjaškin, právník
Mgr. Myroslava Dzobak, právník
Sofi e Hylia, junior právník

ZÁSADY
REPUTACE. Právní tým advokátní kanceláře UNITED 
LEGAL PARTNERS pracuje tak, že naše reputace mluví 
za nás. Naším cílem je dlouhodobý a spokojený kli-
ent, a proto veškeré služby poskytujeme vždy s maxi-
málním nasazením tak, aby se naši klienti k nám vždy 
rádi vraceli.

RESPEKT. Respektujeme každého našeho klienta bez 
ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou 
osobu, jakož i bez ohledu na to, zda se jedná o práv-
ní poradenství pro cizince na území ČR anebo české 
společnosti na mezinárodním poli. U nás každý klient 
má vždy jistotu, že se jemu dostane vždy té nejvyšší 
odborné péče při řešení jeho právních záležitostí.

VÝSLEDEK. Pracujeme na výsledek, nikoliv na postup. 
Rozumíme potřebám našich klientů, protože jsme 
moderní, mladý a dynamický tým právníků 21. sto-
letí. Bouráme stereotypy o klasických advokátních 
kancelářích.

UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o., 
advokátní kancelář
Pařížská 127/20
110 00  Praha 1
Tel.: + 420 703 614 444
e-mail: office@ak-ulp.cz
www.ak-ulp.cz
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Urban & Hejduk s.r.o., 
advokátní kancelář

Advokátní kancelář Urban & Hejduk poskytuje 
právní služby od počátku roku 2015 a je rovněž 
zakládajícím členem aliance nezávislých advo-
kátních kanceláří sdružených pod označením 
Collegium. Od počátku roku 2020 se stala re-
prezentantem České republiky v mezinárodní 
síti nezávislých advokátních kanceláří Grimaldi 
Alliance.

Zakladatelé advokátní kanceláře mají dlouholeté 
zkušenosti z mezinárodních i předních domácích ad-
vokátních kanceláří a podíleli se na poskytování práv-
ních služeb řadě významných klientů v nejrůznějších 
oborech podnikatelské činnosti, a to včetně poraden-
ství při mnoha významných transakcích či zastupová-
ní v soudních sporech. Při zahájení činnosti advokátní 
kanceláře byl tým právníků pouze čtyřčlenný, dnes jej 
tvoří 22 právníků, a svůj tým hodlá nadále rozšiřovat 
a posilovat.

Mezi hlavní oblasti, kterým se Urban & Hejduk věnu-
je, patří zejména řešení sporů a arbitráže, insolvence 
a restrukturalizace, energetika a energetické projekty, 
právo obchodních korporací, fúze a akvizice, právo 
nemovitostí a stavební právo, pracovní právo a spor-
tovní právo.

Mezi nejvýznamnější stávající klienty patří například 
společnosti: Henkel, Ingenico SA, Fincentrum & Swiss 
Life Select, skupina PRE, Carbounion, Middlecap, Fo-
kus Optik, BRM Aero, Pfanner, FIDIA pharma, Ferratt 
International, ADECCO, VEMEX Energie, INEKON Group, 

FANS, Evromat, Solar Global, Energie ČS, Greenbud-
dies, Blachere-Illumination, SMO, Outulný, skupina 
Taxi Praha, Swiss Life International Holding a další.

Díky členství v mezinárodních aliancích můžeme pro-
střednictvím našich zahraničních kolegů zprostředko-
vat právní služby rovněž ve většině evropských států 
i mimo ně. Při poskytování právních služeb vychází-
me ze základních hodnot advokacie, kterými jsou 
profesionalita, preciznost, spolehlivost, diskrétnost, 
zkušenost a maximální loajalita ke klientům. Cílem 
je poskytovat klientům včasné a kvalitní právní pora-
denství nabízející efektivní řešení jejich případů, a to 
v nejširších souvislostech (tedy nejen právně, ale také 
daňově a obchodně).

Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
Tel.: +420 226 207 507
e-mail: Info@urbanhejduk.cz
www.urbanhejduk.cz
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Valíček & Valíčková, 
advokátní kancelář, s.r.o.

„Ctíme hodnoty tradiční advokacie moderním 
způsobem.“

ZAČÍNALI JSME „OD PÍKY“ BEZ JEDINÉHO KLIENTA
Před mnoha lety jsme my, Irena a Adam Valíčkovi, 
založili společně advokátní kancelář těsně po do-
končených advokátních zkouškách. Oba nás již od 
studií spojuje motto „Per aspera ad astra“ (tedy „přes 
překážky ke hvězdám“). Po přibližně půl roce jsme 
přijali prvního zaměstnance na občasnou výpomoc 
a po roce jsme pak přijali prvního zaměstnance do 
pracovního poměru. V současné době tvoří náš tým 
14 členů a věříme v další růst.

Našim klientům z řad právnických i fyzických osob 
poskytujeme právní služby ve všech oblastech prá-
va, jelikož jsme si vědomi díky našim zkušenostem 

toho, že klient zpravidla rád vloží důvěru v jednu 
advokátní kancelář, která mu komplexně poradí ve 
všech právních odvětvích a zná tak jeho potřeby 
ještě dříve, než je vysloví. Díky zkušeným kolegům 
z našeho týmu tak můžeme pokrýt široké portfolio 
právních služeb.

Věnujeme se právu pracovnímu, obchodnímu, ob-
čanskému, rodinnému, trestnímu, insolvenčnímu, 
smluvnímu apod. Pro firmy řešíme též úspěšně vy-
máhání pohledávek a s tím související komplexní 
právní servis.

Našimi klienty jsou nejen nadnárodní obchodní 
korporace s tisíci zaměstnanci, ale i středně velcí 
zaměstnavatelé a drobní živnostníci. Fyzickým oso-
bám pak pomáháme při každodenních záležitos-
tech, jako je rozvodové řízení, vymáhání pohledá-
vek, dědické řízení, převody nemovitostí apod.

Sídlo naší kanceláře se nachází v Brně na náměstí 
Svobody, kde máme historické prostory s nádher-
ným výhledem na centrum. Následně po založení 
kanceláře jsme rozšířili naši působnost o pobočku 
ve Vyškově a v roce 2020 a 2021 jsme nově otevřeli 
kanceláře v Ivančicích a Praze na Václavském ná-
městí, v moderní, nově otevřené business budově 
The Flow Building s úchvatným výhledem.

Naše advokátní kancelář je pojištěna do výše 100 mi-
lionů Kč, a to pro maximální ochranu našich klientů 
při spolupráci s námi.

V
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NAŠE SLUŽBY
 	pracovní právo
 	trestní právo
 	zdravotnické právo
 	finanční právo
 	obchodní právo
 	nemovitosti
 	oddlužení
 	vymáhání pohledávek
 	občanské právo
 	rodinné právo
 	gdpr
 	stavební právo
 	whistleblowing

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
V roce 2019 a 2020 se nám podařilo získat prestižní 
ocenění v soutěži Právnická firma roku – velmi dopo-
ručovaná kancelář a doporučovaná kancelář v oblasti 
pracovního práva. Téhož roku jsme rovněž v Praze na 
Žofíně přebírali ocenění finalista Kanceláře roku – ad-
vokacie, pro design a pracovní prostředí a byli jsme 
zařazeni mezi významné advokátní kanceláře České 
republiky.

ŠKOLENÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Členové našeho týmu působí v různých profesních 
komorách, pravidelně publikujeme v médiích (Česká 
televize, Epravo, MF Dnes, Hospodářské noviny, Práv-
ní prostor, Metro a další) a realizujeme školení v růz-
ných právních oborech.

Pravidelně několikrát do měsíce zajišťujeme škole-
ní pro společnosti a širokou veřejnost. Proškoleno 
máme již více než 15.000 účastníků, a to jak formou 

prezenčních školení, tak formou webinářů. Předná-
šíme na téma zákoníku práce, insolvenčního řízení, 
smluvního práva, občanského zákoníku, registru 
smluv, zákona o obchodních korporacích, GDPR, ob-
last whistleblowingu apod.

JSME ONLINE!
V roce 2020 jsme udělali zásadní krok vpřed pro kom-
fort našich klientů. Naši klienti stávající, ale i noví, se 
mohou rezervovat na schůzky online na všechny naše 
pobočky, kdy potvrzujeme schůzky během několika 
vteřin během celého týdne 24 hodin denně. Klienti 
přehledně vidí kalendář celé naší kanceláře a mohou 
tak zvolit čas, který je pro ně nejvhodnější, třeba i za 
hodinu od rezervace. Díky většímu týmu je tak v kan-
celáři vždy přítomen kvalifikovaný člen týmu, který je 
schopen poskytnout klientovi právní pomoc.

Další velkou novinkou je spuštění rezervačního sys-
tému pro telefonické, video a e-mailové konzultace, 
kdy zákazník zaplatí přímo online kartou a do několi-
ka minut se mu můžeme věnovat.

Ačkoli tyto služby tvoří pouze zlomek v našem port-
foliu, považujeme je my i naši klienti za významné, 
zvláště s ohledem na dnešní dobu pandemie. Mnozí 
klienti, a to firemní i fyzické osoby, tyto konzultace ví-
tají také jako úsporu času, neboť vše vyřídí z pohodlí 
domova či kanceláře během pár minut.

SNAŽÍME SE POMÁHAT...
A protože víme, že advokacie není jen byznys, jak se 
v očích veřejnosti může zdát, a vnímáme ji jako naše 
poslání, rozhodli jsme se pod vedením JUDr. Ireny Va-
líčkové v roce 2020 založit projekt Právní kliniky jako 
pomoc potřebným občanům (seniorům, matkám 
a otcům samoživitelům, zdravotně znevýhodněným 
občanům a mladistvým) a dále projekt „Nastartuj 
úspěšný byznys“, kdy pomáháme začínajícím podni-
katelům. Věříme, že svými činy pomáháme…Oba tyto 
projekty sklízí velký úspěch.

Vřelé díky za důvěru, kterou v nás vkládáte. Bez vás, 
našich klientů, ale i našeho spolehlivého a dobře fun-
gujícího týmu, bychom nebyli tam, kde dnes jsme.

Za celý tým JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka 
& JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát
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Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.
nám. Svobody 18
602 00 Brno

Václavské nám. 47 – The Flow Building
110 00  Praha 1

Dukelská 12
682 01 Vyškov

Petra Bezruče 2
664 91 Ivančice

Tel.: +420 770 685 603
e-mail: info@brno-advokatnikancelar.cz
www.brno-advokatnikancelar.cz
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Vejmelka & Wünsch, s.r.o.

Kancelář byla založena v roce 1990 jako poboč-
ka rakouské advokátní kanceláře Heller, Löber, 
Bahn & Partner. Po sloučení s druhou největší 
německou právní firmou Bruckhaus Westrick 
Stegemann a následném sloučení s anglickou 
advokátní kanceláří Freshfields působila pod 
obchodním jménem Freshfields Bruckhaus De-
ringer. Od roku 2002 je advokátní kancelář Vej-
melka & Wünsch samostatná.

Kancelář poskytuje komplexní právní služby ve 
všech oborech práva, souvisejících zejména s pod-
nikatelskou činností, ale také s činností a postave-
ním veřejných institucí a orgánů místní samosprávy. 
Právní poradenství zahrnuje právo společností včet-
ně problematiky majetkových dispozic s podniky 
a společných podniků (joint ventures), mediální 
a telekomunikační právo, soutěžní právo, bankovní 
a pojišťovací právo, právní otázky transakcí s nemo-
vitostmi a stavební právo, pracovní právo, duševní 
vlastnictví, ale i právní problémy z oblasti energetiky 
a životního prostředí, daňové právo, obchodněpráv-
ní a občanskoprávní závazkové vztahy a mezinárod-
ní právo soukromé. Součástí široké palety poskyto-
vaných služeb je rovněž mimosoudní urovnávání 
sporů, zastupování klientů před řádnými a rozhod-
čími soudy a hájení jejich zájmů v konkurzních a in-
solvenčních řízeních a v řízeních před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže, finančními, pracov-
ními, 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 tuzem-
ských investorů v České republice v nejrůznějších od-
větvích obchodu a průmyslu.

V kanceláři působí i odborníci pro oblast práva infor-
mačních technologií a farmaceutického práva, práva 
ochrany spotřebitele a pro celou řadu dalších odvětví 
soukromého i veřejného práva.

Společníci advokátní kanceláře jsou členy IBA – Mezi-
národní asociace advokátů.

Renomé kanceláře Vejmelka & Wünsch potvrzují i re-
nomované společnosti hodnotící právní firmy jako 
The Legal 500, Chambers & Partners, Legal Experts, 
IFLR 1000 a další.

Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch si je rovněž 
plně vědoma své odpovědnosti za fungování společ-
nosti založené na vládě práva. Z tohoto důvodu se 
také aktivně podílí na poskytování pro bono právních 
služeb jednotlivcům s omezenými příjmy a nezisko-
vým organizacím.
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Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Italská 753/27
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 253 050
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. je českou advokátní kanceláří butikového 
typu specializující se na poskytování komplex-
ních 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 subjek-
tů – od významných nadnárodních společností s cen-
nými papíry registrovanými na primárních evrop-
ských trzích a bankovních subjektů, přes obchodní 
korporace všech velikostí a typů, až po fyzické osoby.

V rámci firemního žebříčku Právnická firma roku po-
řádaného společností EPRAVO.CZ, a.s. byla advokátní 
kancelář v letech 2015, 2016, 2019 a 2020 zařaze-
na mezi doporučované advokátní kanceláře pro 
oblast pracovního práva a v roce 2017 a 2018 
mezi velmi doporučované advokátní kanceláře 
pro oblast pracovního práva.

Opakovaně je uváděna mezi významnými ad-
vokátními kancelářemi působícími v České 
republice.

PRÁVNÍ ZAMĚŘENÍ
Právo obchodních společností a corporate 
governance

Advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje na 
poskytování komplexního obchodněprávního a pra-
covněprávního poradenství v oblasti práva obchod-
ních korporací a správy a řízení obchodních společ-
ností (corporate governance) a koncernů.

Právní služby v této oblasti zahrnují zejména kom-
plexní poradenství v oblastech:

 	nastavení optimální organizace, struktury a vnitř-
ních 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 ob-
chodními společnostmi a jinými osobami uvnitř 
podnikatelského seskupení

Fúze a akvizice

Kancelář se zaměřuje na poskytování právního pora-
denství v oblasti fúzí a akvizic, všeobecných dispozic 
s majetkem obchodních společností, jakož i jiných fo-
rem přeměn a restrukturalizací obchodních společností.
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Právní služby v této oblasti zahrnují zejména kom-
plexní poradenství v souvislosti s:

 	převody akciových a obchodních podílů v ob-
chodních 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 pracov-
ního 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 zaměstna-
vatele, jakož i v souvislosti s převodem činností 
zaměstnavatele anebo jejich části na jiného 
zaměstnavatele

Soudní a rozhodčí řízení

Důležitou specializací kanceláře je i komplexní práv-
ní poradenství při řešení sporů a zastupování v řízení 
před soudy a rozhodčími orgány.

Právníci advokátní kanceláře zastupují klienty v ob-
chodních, civilních i pracovněprávních sporech, včet-
ně sporů týkajících se ochrany osobnosti a ochrany 

duševního vlastnictví, v insolvenčním a exekučním ří-
zení, ve správním soudnictví a v řízení před Ústavním 
soudem České republiky.

OSTATNÍ PRÁVNÍ OBLASTI
Závazky

Komplexní právní poradenství v souvislosti s přípra-
vou a projednáním obchodních smluv rozličného 
typu, včetně smluv o dodávkách investičních cel-
ků, smluv kupních a smluv o dílo, smluv úvěrových, 
smluv o převodu podniku či jeho části, smluv o do-
dávkách softwaru a hardwaru, licenčních smluv, 
servisních smluv či smluv o postoupení pohledávek 
a převzetí závazků.

Pro klienta je zajištěn veškerý servis počínaje kom-
pletní 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 souvisejí-
cích sporech jsou poskytovány ve spolupráci s reno-
movanou 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 dob-
rou pověst a jméno klienta.

Cenné papíry a kapitálové trhy

Poradenství v oblasti práva cenných papírů a kapitá-
lových trhů, včetně otázek emise akcií a dluhopisů, 
plnění povinnosti nabídky převzetí, či plnění vše- 
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obecných informačních povinností vůči kapitálové-
mu trhu a České národní bance.

Bankovnictví a pojišťovnictví

Poradenství v oblasti bankovního práva, zejména vy-
pracování úvěrových smluv, včetně syndikovaných 
úvěrů, bankovních záruk či dalších bankovních ob-
chodů a produktů.

Insolvence a restrukturalizace

Komplexní právní poradenství subjektům ve finanční 
tísni s cílem dosažení restrukturalizace závazků kli-
enta, jakož i právní poradenství subjektům v úpadku 
v rámci již probíhajícího insolvenčního řízení.

Správní řízení

Zatupování klientů v řízeních před orgány veřejné 
správy, od živnostenských úřadů, katastrálních a sta-
vebních 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 rea-
lizuje v oblasti pro bono prostřednictvím projektu 
Děti bez dluhů. V rámci tohoto projektu poskytuje 
právní zastoupení dětem z dětských domovů a pěs-
tounské 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 sa-
mostatný život po odchodu z dětského domova bez 
dluhů. Podařilo se rovněž prosadit novelu zákona 
o místních poplatcích, díky které již nemohou být po-
platky 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 dě-
tech vymáhány pokuty za jízdy v MHD bez jízdenky, 
na kterou tyto děti nedostaly od svých rodičů peníze.

V souvislosti s tímto projektem byla partnerka 
naší advokátní kanceláře Alena Vlachová oce-
něna v roce 2017 titulem „Právník roku 2017“ 
v rámci mimořádné kategorie Pro bono.

PARTNEŘI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
Michal Vepřek

Michal Vepřek se dlouhodobě 
zaměřuje na poskytování kom-
plexního právního poradenství 
v oblasti správy a řízení obchod-
ních společností, fúzí a akvizic 
a práva obchodních společnos-
tí. Je předním odborníkem v ob-

lasti pracovního práva a personalistiky.

Podílel se například na restrukturalizaci významné 
petrochemické skupiny nebo na mnohých transak-
cích 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 stro-
jírenství. Významným subjektům v České republice 
poskytoval právní poradenství v pracovněprávních 
vztazích včetně úpravy odměňování zaměstnanců, 
přípravy vnitřních dokumentů v oblasti práv a povin-
ností zaměstnanců a sjednávání smluv s vrcholovým 
managementem.

Poskytuje také právní služby v oblasti práva nemovi-
tostí, ve které se podílel na významných komplexních 
transakcích v souvislosti s výstavbou a provozováním 
administrativních budov, skladovacích areálů a ob-
chodních center.

Věnuje se též lektorské činnosti, v rámci které před-
náší problematiku povinností a odpovědnosti členů 
orgánů obchodních korporací, problematiku od-
měňování 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 ob-
chodních společností, fúzí a ak-
vizic, smluvního práva a práva 
insolvence.

Podílel se na řadě významných akvizic či divestic ma-
jetkových podílů v obchodních společnostech, práv-
ního poradenství českým a zahraničním subjektům 
kapitálového trhu a právního poradenství v souvislos-
tí s restrukturalizací společnosti v rámci insolvence.

Alena Vlachová

Alena Vlachová se dlouhodo-
bě specializuje na poskytování 
komplexního právního poraden-
ství v oblasti zastupování klientů 
v řízení před soudy a rozhodčími 
orgány. Zaměřuje se rovněž na 
oblast korporátního, pracovního 

a rodinného práva, práva duševního vlastnictví, ne-
movitostí a správního řízení. Poskytuje rovněž práv-
ní 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 až 2019 byla časopisem Právní rádce 
zařazena mezi významné české právničky v oblasti 
advokacie. V roce 2017 byla oceněna titulem „Právník 
roku 2017“ v mimořádné kategorii Pro bono. Je také 
členkou Unie rodinných advokátů.

ZKUŠENOSTI
Advokátní kancelář se podílela na řadě významných 
transakcí, mezi které patří:

 	právní poradenství v rámci restrukturalizace spo-
lečnosti České aerolinie

 	právní poradenství RFE/RL provozovatele roz-
hlasového vysílání Radio Free Europe v oblasti 
pracovního práva

 	právní poradenství v souvislosti se zamýšlenou 
fúzí nemocnic Plzeňského kraje

 	právní poradenství společnosti ORCO PROPERTY 
GROUP v rámci její obrany proti útokům minorit-
ních akcionářů

 	právní poradenství v oblasti problematiky mana-
žerského odměňování a corporate governance 
společností skupiny UNIPETROL

 	právní poradenství v souvislosti s převodem podí-
lů 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 ko-
lektivního vyjednávání a úspěšného zastupování 
v řadě pracovněprávních sporů

 	právní poradenství v rámci restrukturalizace spo-
lečností ve skupině UNIPETROL

 	právní poradenství v souvislosti se smluvními 
vztahy (včetně aspektů hospodářské soutěže) spo-
lečností skupiny UNIPETROL, včetně zastupování 
ve sporech týkajících se nemovitostí

 	komplexní právní poradenství v oblasti pracovního 
práva společnostem Konecranes and Demag 
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 pří-
pravou 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 pod-
niku do základního kapitálu společnosti působící 
v oblasti telekomunikací atd. 

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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VVV Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Pražská kancelář VVV Legal se specializuje ze-
jména na obchod, mezinárodní obchod a spory 
z nich vzniklé. V rámci právního poradenství 
je klientům zajišťována komplexně soukromo-
právní i veřejnoprávní stránka jejich záležitostí. 
Za rok 2020 obdržela pražská kancelář ocenění 
Právnická firma roku doporučovaná v kategorii 
firemní compliance.

Nabízíme řešení založená na odborných znalostech 
a zkušenostech našich právníků nikoliv pouze z ob-
lasti advokacie, ale rovněž justice, akademické a le-
gislativní sféry a také veřejné správy. Tyto znalosti 
využíváme při řešení vysoce specifických a kompliko-
vaných případů, které tvoří stěžejní část naší agendy.

Své zastoupení máme vedle naší pražské pobočky 
nacházející se v historickém paláci Černá růže v ulici 
Na Příkopě také v Římě, ve druhé nejvyšší evropské 
budově komplexu mezinárodního obchodního centra 
v Moskvě, dále také v polské Wroclawi a mimo evrop-
ský kontinent v indickém hlavním městě Novém Dillí.

Dle individuálních potřeb klientů vytváříme speciali-
zované pracovní skupiny se znalci, auditory a daňo-
vými poradci působícími v dalších špičkových kan-
celářích na trhu. Také my naopak poskytujeme naše 
služby významným poradenským společnostem.

V uplynulém roce měla naše pražská pobočka na sta-
rosti případy klientů v celkové hodnotě přesahující 
30 miliard korun.

Právní služby poskytujeme převážně vedoucím pod-
nikům svých odvětví, ať již čistě soukromým, nebo 
vlastněným státem, stejně jako i veřejným orgánům 
a institucím. Mezi našimi významnými klienty lze 
nalézt jednoho z největších evropských doprav-
ců, jednu z největších nemocnic v Evropě, české-
ho regulátora dopravy, nejvýznamnější světové 
pojišťovny, zástupce velké auditorské čtyřky, po-
bočku největšího světového producenta zemní-
ho plynu, českého správce železnic, Soudní dvůr 
Evropské unie a další.

Jednu z našich nejvýznamnějších specializací před-
stavují soudní řízení. Naši právníci v minulosti rovněž 
rozhodovali soudní spory společností jako např. ČEZ, 
NIKE, Warner Bros, Kofola, DEKRa, Sony Music, Euro-
sport, Red Bull, Veolia, Walmark apod.

Specializujeme se na spory v odvětví:

 	Chemického, hutnického a strojírenského průmyslu
 	Potravinářství
 	Farmacie a zdravotnictví
 	Automobilového průmyslu
 	Stavebnictví
 	Pojišťovnictví
 	Dopravy a logistiky
 	Oděvního průmyslu
 	Zábavního a mediálního průmyslu
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V oblasti obchodu a smluvních vztahů nabízíme:
 	Zajištění nezbytných povolení a licencí
 	Zastupování ve správních řízeních
 	Tvorbu a úpravu smluvní dokumentace na míru
 	Zastupování při smluvním vyjednávání

V oblasti hospodářské soutěže a veřejných 
zakázek poskytujeme:

 	Posouzení a nastavení smluvních vztahů v souladu 
s předpisy zakazujícími kartelové dohody a zneuži-
tí dominantního postavení

 	Asistence při úkonech souvisejících se spojováním 
soutěžitelů

 	Implementace compliance programů
 	Posuzování významné tržní síly a zakázaných 

obchodních praktik
 	Volba nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení, 

výklad a aplikace výjimek z regulace veřejných 
zakázek, příprava zadávací dokumentace, asisten-
ce v průběhu zadávacího řízení, vyřízení námitek 
uchazečů

 	Zpracovávání nabídek, zastupování účastníků 
v řízeních o námitkách či o návrhu na přezkoumá-
ní úkonů zadavatele

 	Zastupování před správními orgány hospodářské 
soutěže včetně orgánů na mezinárodní úrovni, 
jako např. Evropskou komisí

 	Zastupování v soudních řízeních navazujících na 
správní řízení nebo týkajících se škod vzniklých 
porušením pravidel hospodářské soutěže

V oblasti nekalé soutěže a práv duševního 
vlastnictví poskytujeme služby v následujícím 
rozsahu:

 	Posouzení jednání a vztahů v souladu s pravidly 
nekalé soutěže

 	Zastupování v soudních řízeních
 	Registrace průmyslových práv
 	Ochrana proti padělkům, napodobeninám a para-

lelním dovozům ze třetích zemí
 	Ochrana autorských práv, doménových jmen, 

know-how a goodwill
 	Úprava licenčních vztahů
 	Nastavení franšízových vztahů
 	Úprava právních vztahů v oblasti IT (hardware/

software)
 	Poradenství v oblasti reklamy a marketingu

 	Jednání a vymáhání škod vzniklých nekalým sou-
těžním jednáním, nebo porušením práv duševního 
vlastnictví

V pojišťovnictví poskytujeme:

 	Řešení pojistných událostí
 	Přípravu a úpravu smluvní a související 

dokumentace
 	Poradenství ohledně právního nastavení pojišťo-

vacích produktů
 	Asistenci v oblasti pojištění exportních rizik
 	Zastupování ve styku s dohledovým orgánem
 	Zastupování a poradenství ve vztazích mezi pojiš-

ťovnami navzájem a pojišťovnami a zajišťovnami
 	Zastupování v soudních sporech
 	Poradenství v oblasti pojišťovacích 

zprostředkovatelů

Naše pomoc v oblasti korporací spočívá 
konkrétně v:

 	Zakládání obchodních korporací, korporátních 
struktur a jejich změny

 	Vyhodnocování jednání orgánů z pohledu péče 
řádného hospodáře

 	Poradenství ohledně corporate governance
 	Příprava akcionářských dohod, pořádání valných 

hromad, zasedání představenstev a dozorčích rad
 	Nastavení koncernových struktur a vztahů mezi 

ovládanými a ovládajícími osobami
 	Zastupování v soudních řízeních ve věcech spole-

čenstevních žalob

Naše daňové a celní služby se soustředí 
především na:

 	Zastupování v daňových a celních řízeních
 	Zastupování v soudních řízeních
 	Mezinárodní zdanění příjmů
 	DPH a nepřímé daně
 	Optimalizace daňového zatížení
 	Aplikace celních předpisů a režimů

Poradenství v oblasti přepravy můžete využít 
především v těchto záležitostech:

 	Příprava smluvní dokumentace
 	Vymáhání škod z přepravy a řešení přepravních 

sporů
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 	Veřejnoprávní regulace
 	Řešení daňových a celních otázek
 	Získání provozních licencí
 	Pojištění
 	Zajištění dopravního spojení ve veřejném zájmu
 	Investiční projekty v oblasti přepravy

Naše poradenství ohledně mezinárodních 
investic spočívá v následujících činnostech:

 	Pomoc při realizaci zahraničních investic
 	Komunikace s veřejnými orgány
 	Poskytování a čerpání investičních pobídek
 	Zastupování v investičních arbitrážích před stálými 

rozhodčími soudy i v ad hoc rozhodčích řízeních

V oblasti veřejné podpory a dotací se věnujeme 
následujícím činnostem:

 	Posouzení obchodních a hospodářských aktivit 
z pohledu jejich souladu s pravidly dovolené 
veřejné podpory

 	Zastupování v kontrolních správních řízeních 
vedených v souvislosti s řádným využitím dotací

 	Zastupování v soudních řízeních
 	Řešení dotací, subvencí, dumpingu a jiných režimů 

v rámci WTO
 	Čerpání podpory na základě blokových výjimek 

a na základě pravidel de minimis
 	Právní zajištění poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu
 	Komunikace s vnitrostátními i nadnárodními 

orgány jako např. Evropskou komisí ve věcech 
poskytované veřejné podpory a dotací

Sportovním klubům, asociacím i sportovcům 
jsme připraveni pomoci zejména v následujících 
záležitostech:

 	Správa klubu či asociace
 	Výstavba a správa stadionů a sportovišť
 	Profesionální smlouvy a přestupy sportovců
 	Organizování sportovních akcí
 	Sponzoring a reklama
 	Tvorba a implementace pravidel
 	Veřejné financování
 	Marketing, využití osobnostních práv a ochrana 

duševního vlastnictví
 	Zdanění

 	Řešení sporů na úrovni asociace, sportovní arbit-
ráže včetně CAS či soudu

Našich služeb v oblasti mezinárodního práva 
mohou klienti využívat zejména v následujících 
oblastech:

 	Zajištění řádného chodu diplomatických misí 
v hostitelských státech

 	Uplatnění mezinárodních výsad, imunit a sankcí
 	Poradenství při jednání se zahraničními partnery 

a při uzavírání strategických smluv a partnerství
 	Ověřování souladu státních aktů a jednání s pří-

slušnými závazky podle mezinárodního práva
 	Asistence při vnitrostátní implementaci meziná-

rodních závazků
 	Asistence při jednáních a sporech na půdě mezi-

národních organizací
 	Poradenství v záležitostech souvisejících s člen-

stvím v Evropské unii
 	Zpracování odborných stanovisek týkajících se 

výše uvedených činností

VVV Legal s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 853/12
110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 032 186
e-mail: info@vvvlegal.com
www.vvvlegal.com
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Weinhold Legal, v.o.s.
advokátní kancelář

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založe-
na v roce 1996 a v současné době má tým čítající 
několik desítek vysoce kvalifikovaných českých, 
slovenských a zahraničních právníků, což umož-
ňuje úspěšně kombinovat mezinárodní know-
-how s detailní znalostí domácího prostředí. 
Weinhold Legal má kanceláře v Praze a v Brně. 
Weinhold Legal se řadí k největším právnickým 
kancelářím působícím na českém a slovenském 
trhu.

Specialisté Weinhold Legal poskytují právní služby 
v níže uvedených oblastech:

 	Bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví
 	Fúze a akvizice
 	Hospodářská soutěž
 	Insolvence a restrukturalizace
 	IT, média a telekomunikace 
 	Korporátní právo 
 	Nemovitosti
 	Ochrana osobních údajů
 	Pracovní právo
 	Regulatorní záležitosti
 	Slovenské právo
 	Soudní a rozhodčí řízení
 	Správa rodinného majetku
 	Start-upy a venture kapitál
 	Veřejné zakázky a veřejný sektor

Členové týmu Weinhold Legal se rovněž aktivně po-
dílejí 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, před-
nášejí a pravidelně se účastní konferencí a profesních 
školení.

Významnou předností advokátní kanceláře Wein-
hold Legal je úzká spolupráce se specialisty, 
kteří působí v oblasti daňového a účetního po-
radenství, 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 finanč-
ní poradenství, ale jsou náročné i z hlediska řízení 
projektů.

The Legal 500

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních 
advokátních kanceláří v následujících oblastech: 
bankovní a finanční právo a právo kapitálových 
trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení 
sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo 
nemovitostí, daňové právo a technologie, média 
a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden 
do Síně slávy The Legal 500.

Eva Procházková je hodnocena jako „Rising Star“ 
v oblasti pracovního práva.

W
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Chambers Europe / Chambers Global
Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních 
advokátních kanceláří v následujících oblastech: 
korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, 
pracovní právo a bankovní a finanční právo.

IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna 
v oblastech: bankovní a finanční právo a právo 
kapitálových trhů, korporátní právo, fúze a ak-
vizice a project development a zmíněna v oblasti 
restrukturalizace a insolvence.

Pavel Jendrulek získal ocenění „Rising Star“ v Čes-
ké republice. Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vy-
soce oceňovaný (Highly Regarded)“ v České a Slo-
venské republice.

Expert Guides (The Legal Media Group Guides to 
the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert 
v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti 
obchodních arbitráží.

Who's Who of Business Lawyers

Daniel Weinhold a Pavel Jendrulek patří k hrstce 
právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři 
mezi odborníky v následujících kategoriích:

Daniel Weinhold

 	Who's Who Legal – Government Contracts Lawyers 
(Veřejný sektor) 2016–2020

 	Who's Who Legal – M&A a Governance Lawyers 
(Fúze a akvizice) 2010–2011, 2013–2019

Pavel Jendrulek

 	Who's Who Legal – Banking: Finance 2018–2020

Best Lawyers

Best Lawyers je nejstarší a neprestižnější publikací, 
kde umístění je založené na vzájemném hodnocení 
právních specialistů. Daniel Weinhold, Pav Younis, 

Milan Polák a Eva Procházková patří k hrstce práv-
níků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi 
odborníky v následujících kategoriích:

Daniel Weinhold

 	Korporátní právo, daňové právo (uznáván od roku 
2013)

Pav Younis

 	Nemovitostní právo (uznáván od roku 2013)

Milan Polák

 	Arbitráže a mediace, pracovní právo, sporná řízení 
(uznáván od roku 2010)

Eva Procházková

 	Pracovní právo (uznávána od roku 2018)

Managing IP

Martin Lukáš je hodnocen jako Trade Mark Star 
(2020–2021) a Global IP Star (2016–2020) pro Českou 
republiku.

Media Law International

Advokátní kancelář Weinhold Legal je hodnocena 
Media Law International Guide (2019–2020) jako Tier 
2 advokátní kancelář v České republice.

Martin Lukáš vede tým specializovaný na média, kte-
rý poskytuje právní poradenství i v oblasti IP a IT. Mezi 
klienty patří společnost Havas Media, které advokátní 
kancelář Weinhold Legal poskytovala právní poraden-
ství při akvizici 60% podílu v cílové společnosti. Advo-
kátní kancelář dále poskytla právní poradenství společ-
nosti Grada Publishing při spuštění její platformy pro 
elektronický obchod a radila herní společnosti v oblas-
ti duševního vlastnictví. Klienti chválí firmu za „schop-
nost rychle reagovat, porozumění obchodní stránce věci, 
technické znalosti a rozumnou výši odměny."

World Trademark Review

Weinhold Legal poskytuje komplexní právní pora-
denství v oblasti práva ochranných známek na každo-
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denní bázi. Nejvíce však vyniká v transakčním pora-
denství, kde úzce spolupracuje s držiteli práv tak, aby 
plně porozuměl jejich obchodním důvodům a zajistil 
maximální návratnost jejich investic.

Vedoucím týmu je všestranný Martin Lukáš. "S roz-
sáhlými znalostmi a zkušenostmi, profesionální 
a skromný, je opravdu radost s ním pracovat. Má 
schopnost vidět problémy dříve, než se objeví, a proak-
tivně se jim vyhýbá, což má za následek neuvěřitelně 
plynulý proces a velmi spokojené klienty."

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global 
Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se, dle britského 
magazínu Corporate Intl. Magazine, stala Právnickou 
firmou roku v ČR: pro oblast obchodního práva – 
v letech 2017, 2018, 2019 a 2021, pro oblast teleko-
munikací a médií – 2020.

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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Wilsons s.r.o., advokátní kancelář

Wilsons je advokátní kanceláří založenou sku-
pinou zkušených právníků, kteří až do roku 
2007 společně působili v jedné z největších me-
zinárodních advokátních kanceláří působících 
v České republice. Naše advokátní kancelář se 
postupně rozrostla a v současnosti má více než 
40 právníků pracujících ve čtyřech specializova-
ných odděleních: (i) Corporate/M&A; (ii) Antitrust 
& Regulatorika; (iii) Nemovitosti; a (iv) Bankov-
nictví a Finance v pobočkách v Praze a Bratislavě.

Právníci Wilsons poskytují poradenství řadě předních 
globálních i lokálních společností aktivních v různých 
odvětvích, včetně nemovitostí, energetiky a petro-
chemie, bankovnictví a finančních trhů, maloobcho-
du, automobilového průmyslu, TMT a dalších.

Klienty naší advokátní kanceláře představují či 
představovaly mimo jiné společnosti jako Abbey, 
Acquinex, Amundi, Atrium, Avestus, Ballymore, Bank 
Austria, Bauhaus. Bouygues, CA Immo, Cecopra, CIB 
Group, CPI, CTP, Česká spořitelna, Deka, Discovery 
Group, DRFG Real Estate, Dual, Equa Bank, FID Group, 
First Title, Floweast, GE Money Bank (Moneta), Gene-
rali, Geosan, GLL, Heitman, Immofinanz, Immorent, 
Invesco, Komerční banka, Lexxus, Lincoln, Lordship, 
Lutz, Markland, McDonald’s, PointParkProperties, 
Panatonni, Passerinvest, Penta, Portland, Raiffeisen-
bank, REICO, RSJ, Skanska, Tesco, UniCredit atd.

Co se týče hodnocení naší kanceláře v uznávaných 
mezinárodních žebříčcích, jsme, mimo jiné, zařa-

zeni v první skupině doporučovaných advokátních 
kanceláří v rámci Chambers Legal Directory for 
Europe a Legal 5000 v oblasti nemovitostního prá-
va a v minulosti jsme mnohokrát uspěli v anketě CiJ 
Annual Awards v kategorii Law Firm of the Year, a to 
jak v České republice, tak na Slovensku. V roce 2018 
získala advokátní kancelář Wilsons titul CEEQA Rising 
Star Award.

V současnosti má advokátní kancelář Wilsons své 
kanceláře v Praze a Bratislavě. Nadto jsme v regionu 
střední a východní Evropy (Polsko, Rakousko, Maďar-
sko, Rumunsko, Ukrajina, Slovinsko atd.) vybudovali 
síť spolupracujících mezinárodních kanceláří.

NAŠE ZÁSADY
Filozofie, struktura a fungování Wilsons jsou za-
loženy na následujících základních zásadách 
a předpokladech:

 	Máme zkušenosti s poskytováním právního pora-
denství nejnáročnějším nadnárodním korporacím 
a vedoucím tuzemským společnostem, stejně jako 
menším českým společnostem i fyzickým osobám. 
Víme, co od nás očekáváte.

 	Naši právníci se podíleli na organizaci a řízení 
komplexních transakcí a projektů uskutečňova-
ných nejen v České republice, ale i v celém regionu 
střední a východní Evropy.

 	Víme, že klienti očekávají, že na jejich projektech 
právníci musí působit nejen jako výborní tech-



| 2021 | Významné advokátní kanceláře318

nicko-právní poradci, ale rovněž jako strategičtí 
poradci odpovídající za jejich efektivní dokončení 
v optimálním časovém horizontu.

 	Klientům chceme radit nejen v projektových 
transakcích, ale rovněž poskytovat každodenní 
právní poradenství. Víme, že pokud máme být 
maximálně efektivní, je třeba detailně znát klienta 
a situaci na trzích, na nichž klient vyvíjí podnikatel-
skou činnost.

 	Naší prioritou je špičkové právní poradenství v co 
nejkratším čase.

 	Jsme zvyklí být klientům v případě potřeby k dis-
pozici 24/7. Na veškeré dotazy a korespondenci 
odpovídáme rychle a věcně.

 	Ze zkušenosti víme, že v mnoha případech je dů-
ležitá citlivá komunikace se státními orgány – naši 
právníci kladou na tento bod odpovídající důraz.

 	V naší práci nekončíme identifikací „složitého 
právního problému“ – vždy se snažíme nalézt 
praktickou cestu k jeho rychlému vyřešení.

 	Všichni naši právníci jsou prakticky zaměření, 
proaktivní a orientovaní na výsledek – dosažení 
klientem požadovaného cíle. Podíleli jsme se na 
transakcích, které vyžadovaly kreativní způsoby 
řešení nestandardních situací. Na druhé straně 
si rovněž uvědomujeme důležitost každodenní 
rutinní práce. Je nám jasné, že pouze kombinace 
obou těchto dovedností může vést ke spokojenos-
ti klienta.

 	Všichni naši právníci a zaměstnanci jsou zvyklí 
pracovat v angličtině, přičemž většina právníků 
ovládá další cizí jazyk. Wilsons jsou kromě češtiny 
a angličtiny schopni komunikovat v dalších cizích 
jazycích, jako je např. francouzština či němčina.

Jsme si vědomi toho, že spokojenost klienta závisí 
nejen na poskytování špičkových právních služeb. 
Víme, že chceme-li na trhu uspět, musíme být připra-
veni poskytnout klientům „něco navíc“. Musíme být 
efektivní, rychlí, responzivní a obchodně orientovaní. 
Je třeba přesně znát specifika podnikání konkrétního 
klienta, obchodní zvyklosti oboru, jakož i interní stan-
dardy a fungování klienta.

„...nekončíme identifikací „složitého“ problému 
– vždy se snažíme nalézt praktickou cestu k jeho 
řešení...“

Wilsons s.r.o., advokátní kancelář
Revoluční 655/1
110 00 Praha 1
Tel.: +420 277 779 211
e-mail: Reception-PRG@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com
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Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář 

Jsme renomovaná česká advokátní kancelář. 
S klienty jsme jeden tým a sdílíme jejich vá-
šeň i touhu uspět. Zároveň myslíme dopředu, 
zjednodušujeme složité a pomáháme klientům 
správně se rozhodnout. Máme dostatečně silný 
a velký tým umožňující individuální přístup i pr-
votřídní servis všem našim klientům.

Již od roku 2005 poskytujeme komplexní právní služ-
by firmám, podnikatelům i privátním klientům. Pra-
cujeme pro leadery trhu i start-upy. Máme odborníky 
na klasické právní poradenství, ale rozumíme i velmi 
specifickým právním odvětvím jako je franchising, 
leasing či insolvence. Velmi silní jsme v právním po-
radenství pro nemovitostní projekty.

Jsme právníci s kvalitním vzděláním a zahraniční pra-
xí. Rozumíme české, německé i anglosaské podnika-
telské kultuře. To vše nás odlišuje od konkurence. To, 
že naše poradenství obdrží klienti včas a v nejvyšší 
možné kvalitě, je pro nás samozřejmostí.

Naše služby poskytujeme v českém, slovenském, an-
glickém a německém jazyce.

HISTORIE A SOUČASNOST
Advokátní kancelář Z/C/H Legal byla založena v roce 
2005 třemi zkušenými advokáty, Mgr. Janou Hlad-
kou Zilvarovou, JUDr. Jiřím Ctiborem, LL.M., Ph.D. 
a Mgr. Radkem Hladkým. Během několika let se 
jim podařilo vybudovat silnou advokátní kance-

lář se stabilním portfoliem klientů a rozsáhlým 
know-how.

Tým advokátní kanceláře Z/C/H Legal v současné 
době tvoří třináct advokátů, pět advokátních koncipi-
entů, sedm právních asistentů a kvalifikovaný admi-
nistrativní personál.

Nedílnou součástí advokátní kanceláře Z/C/H Legal je 
od roku 2010 rovněž sedmičlenný insolvenční tým ve-
dený insolvenčním správcem, Mgr. Radkem Hladkým. 
Aktuálně má Z/C/H Legal jako insolvenční správce 
7 poboček po celé České republice.

MEZI ELITOU (NEJEN) NA MEZINÁRODNÍM TRHU
Z/C/H Legal čerpá ze své pozice jediné české advokát-
ní kanceláře v alianci nezávislých advokátních kance-
láří TAGLaw (www.taglaw.com). TAGLaw patří mezi 
pět největších aliancí právních firem na světě.

Dnes sdružuje přes 9.600 právníků ze 162 nezávislých 
advokátních firem situovaných ve 399 advokátních 
kancelářích v 93 zemích světa. Členem TAGLaw se 
může stát pouze kancelář, která splňuje vysoké ná-
roky na kvalitu služeb. Našim klientům tak můžeme 
při jejich expanzi či řešení problémů zajistit právní 
poradenství i účetní a finanční služby téměř kdekoliv 
na světě.

Jsme exkluzivním partnerem The Founder Institute 
pro Českou republiku. The Founder Institute nabí-

Z
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zí unikátní systém podpory při zakládání, rozvoji 
a fungování firem. Program The Founder Institute je 
založený na prověřených procesech budování firem 
a unikátním mentoringu, který zajišťují světově uzná-
vání podnikatelé a investoři.

OCENĚNÍ A DOPORUČENÍ
Advokátní kancelář Z/C/H Legal je pravidelně dopo-
ručována a oceňována předními odbornými mezi-
národními ratingovými agenturami. V poslední době 
jsme obdrželi následující prestižní hodnocení:

Stali jsme se Doporučovanou firmou roku 2020 
v kategorii Developerské a nemovitostní projekty 
v 13. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku 
společnosti EPRAVO.CZ.

Již podvanácté v řadě jsme se umístili na předních 
příčkách v hodnocení mezinárodní ratingové spo-
lečnosti The Legal 500 v sekci: „Real estate and con-
struction“. Byli jsme oceněni (mimo jiné) za „…stren-
gth in the retail and leasing sector“.

Prestižní mezinárodní ratingová agentura IFLR1000 
ocenila naši práci v oblasti finančního a korporátního 
práva, když jsme byli již po několikáté uvedeni mezi 
nejlepšími advokátními kancelářemi poskytujícími 
právní poradenství v této oblasti. „Pečliví, precizní, 
efektivní“ zhodnotil naši práci klient z oblasti finanč-
nictví. „Velmi profesionální organizace s perfektní zna-
lostí nejen českého trhu. Díky této advokátní kanceláři 

jsme byli schopni zvládnout insolvenční řízení naší ma-
teřské společnost“ zněla slova jiného z našich klientů.

Naše advokátní kancelář byla zvolena nejlepší kance-
láří roku 2021 v oblasti franchisingu. Prestižní ocenění 
udělované renomovanou publikací Corporate INTL 
Magazine jsme získali již podeváté v řadě.

Aliance nezávislých advokátních kanceláří TAGLaw, 
jejímž jsme členem, byla mezinárodní ratingovou 
společností The Chambers and Partners opětovně 
hodnocena nejvyšším označením Elite.
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NAŠE STANDARDY
 	Vysoká odbornost všech našich právníků založená 

na neustálém vzdělávání a sdílení týmových 
zkušeností

 	Rychlost právního poradenství při zachování jeho 
špičkové úrovně

 	Výstižná, stručná a srozumitelná doporučení
 	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

OBLASTI PORADENSTVÍ
 	Bankovní právo
 	Cizinecké právo
 	Compliance, Risk a Corporate Governance
 	Duševní vlastnictví a IT
 	Energetické právo
 	Franchising
 	Korporátní právo / Fúze a akvizice
 	Ochrana osobních údajů (GDPR)
 	Insolvence a restrukturalizace
 	Investiční fondy a kolektivní investování
 	Leasing, úvěry a jiné financování
 	Mediace
 	Obchodní a občanské právo včetně vymáhání 

pohledávek
 	Pojišťovací právo
 	Pracovní právo
 	Právo nemovitostí, stavební právo a právo životní-

ho prostředí
 	Rodinné právo
 	Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
 	Správní právo
 	Veřejné zakázky a dotace

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
Advokátní kancelář Z/C/H Legal se v uplynulých 
12 měsících podílela na developerských a nemovi-
tostních projektech o celkovém objemu 5,5 mld. Kč. 
V rámci těchto akvizic Z/C/H Legal provedla řadu 
komplexních právních prověrek ohledně nabývaných 
nemovitostních projektů. Následně zpracovávala 

komplexní akviziční dokumentaci včetně souvisejí-
cích bankovních a nebankovních finančních produk-
tů. V minulém roce jsme rovněž pomohli jednomu 
z našich klientů realizovat úspěšnou expanzi na zá-
pad, a to přesto, že byl loňský rok znatelně pozname-
nán koronavirovou krizí.

Z/C/H Legal zastupuje významné nadnárodní de-
velopery a vlastníky nemovitostních projektů, jakož 
i nadnárodní řetězce na maloobchodním trhu, ať už 
působící ve vlastních nemovitostech či v nájemních 
objektech.

Z/C/H Legal dlouhodobě poskytuje právní služby 
klíčovým hráčům v oblasti leasingu nemovitostí, 
mj. společnostem Bawag Leasing & Fleet a Impuls 
Leasing Austria. Pro skupinu Raiffeisen zpracovávala 
Z/C/H Legal desítky leasingových projektů. Pro spo-
lečnost Bawag Leasing & Fleet, jež je součástí čtvrté 
největší bankovní skupiny v Rakousku, Z/C/H Legal 
pracovala zejména na projektech souvisejících se ze-
lenou energií.

FRANCHISING
V tomto specifickém právním odvětví patříme mezi 
špičku na českém trhu. Společník JUDr. Jiří Ctibor 
je spoluautorem nejaktuálnější publikace týkající se 
této právní oblasti s názvem „Franchising“, vydané 
nakladatelstvím Wolters Kluwer.

JUDr. Ctibor na téma franchisingu pravidelně předná-
ší. K nejprestižnějším akcím patří jeho přednášky na 
konferencích Franchise Day Prague pořádané každo-
ročně Českým institutem pro franchising. JUDr. Cti-
bor byl v rámci Českého institutu pro franchising 
jmenován vedoucím pracovní legislativní skupiny pro 
přípravu zákonné úpravy franchisingu. Jiří je také lek-
torem pro franchising v European Centre for Career 
Education.

V oblasti franchisingu si velice vážíme našeho člen-
ství v prestižní mezinárodní organizaci právníků se 
specializací na franchising – International Franchise 
Lawyers Association.

Z/C/H Legal je členem a patronem Českého in-
stitutu pro franchising. Tento institut si klade za 
cíl zvýšení publicity a všeobecného povědomí 
o franchisingu.
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REFERENCE
Velmi si vážíme všech milých a povzbudivých slov na-
šich klientů. I díky nim nikdy neztrácíme chuť a nad-
šení do další práce.

Ing. Pavel Urbánek, generální ředitel společnosti 
Tractebel Engineering a.s.

Advokátní kancelář Z/C/H Legal nás několik let obha-
jovala ve vykonstruovaném obvinění ze škody, způso-
bené vadami projektu. Kromě velmi profesionálního 
zvládnutí „právní“ stránky sporu, jsme byli opakovaně 
překvapeni jejich schopností pochopit chemicko – in-
ženýrský základ sporu, rozlišit odborně doložená fak-
ta a důkazy od podvržených či účelově vykládaných 
a efektivně s nimi pracovat. Díky právníkům z kance-
láře Z/C/H Legal jsme soudní spor vyhráli, nemuseli 
platit požadovanou náhradu škody a ochránili dobré 
jméno společnosti i profesní čest našich inženýrů.

Ing. Tomáš Hanzel, jednatel společnosti 
Mercedes-Benz Financial Services Česká 
republika s.r.o.

Když se mě někdo zeptá, proč spolupracujeme se 
Z/C/H Legal, tak už léta odpovídám ve smyslu: „V práv-
ním prostředí v podstatě neexistuje jednoznačná od-
pověď na jakoukoliv otázku. Z/C/H Legal nám impo-
nuje tím, že dává jednoznačné odpovědi založené na 
nejpravděpodobnějším vývoji situace. Naše rozhodo-
vání je pak podstatně snazší.“

Ing. Veronika Cyrani, jednatelka společnosti 
Talentinno s.r.o. a Expat Support s.r.o.

Na advokátní kancelář Z/C/H Legal v.o.s. jsme dostali 
před několika lety doporučení od našich partnerů – 
velké mezinárodní společnosti – a to v době, kdy jsme 
řešili jeden palčivý problém v oblasti mezinárodního 
pracovního práva a komplexních relokací. Advokátní 
kancelář Z/C/H Legal se problému zhostila naprosto 
výtečně! Náš tým je vděčný, že se mu podařilo najít tak 
skvělého a spolehlivého partnera v široké oblasti práv-
ních služeb, jakým je právě advokátní kancelář Z/C/H 
Legal v.o.s., neboť dle našich předchozích zkušeností 
víme, že takový partner se hledá velmi těžko. Právníci 
Z/C/H Legal se vyjímají proaktivním a proklientským 
přístupem, ale i skvělými soft skills, které často velkou 
dávkou přispívají k úspěšnému uzavření transakce 
s našimi obchodními partnery.

RnDr. Jaroslav Tamchyna, ředitel ČIFRA, 
prezident Franchise Clubu
Advokátní kancelář Z/C/H Legal naplňuje moji předsta-
vu o profesionální poradenské právní firmě. JUDr. Cti-
bor je dle mého názoru špičkový český specialista pro 
tak syntetický a dynamický obor, jakým je franchising. 
Rozumí nejen právním specifikům tohoto odvětví, ale 
také ekonomickým souvislostem, což je zcela důležité. 
A navíc ještě, je pro své klienty ve svých doporučeních 
zcela srozumitelný.

Ing. Petr Steiner, jednatel Bakker Holland CZ s.r.o.

Advokátní kancelář Z/C/H Legal nám poskytuje právní 
servis nejen v České republice, ale i podporu v rámci 
naší expanze ve střední a východní Evropě. Právníci 
Z/C/H Legal umí svá doporučení podat maximálně 
srozumitelně. Mimoto dodržují sjednané termíny, což 
není v dnešní době vůbec samozřejmostí.

Ing. Monika Nebeská, ředitelka Zemědělského 
družstva Všestary

Silou Z/C/H Legal je důvěrná znalost ekonomických 
souvislostí případů, které řeší. Bez ekonomické eru-
dice se obchodní právo ani dělat nedá. Z/C/H Legal 
je v tomto smyslu výjimečně zdatný partner. Advokáti 
Z/C/H Legal jsou rovněž nejen skvělí odborníci, ale 
i milí a vstřícní lidé. O to více mě spolupráce s nimi 
těší.

PRO BONO
Z/C/H Legal již více než 14 let významně podpo-
ruje činnost občanského sdružení Zajíček na koni 
(www.zajiceknakoni.cz), které poskytuje své služby 
rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé 
s různými handicapy.

PODPORA MLADÝCH PRÁVNÍKŮ
V Z/C/H Legal se chceme podílet na růstu mladých 
lidí. Na jaře 2020 jsme proto vypsali stipendijní pro-
gram pro studenty právnických fakult v České repub-
lice ve výši 25 000 Kč a ocenili první vítězku.

Naše kancelář dlouhodobě a pravidelně umožňuje 
odborné stáže zahraničním studentům. Díky sdílení 
jejich zkušeností můžeme rozšiřovat ty své a zúročit 
je v dennodenní práci pro klienta.
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NAŠI LIDÉ
Spokojenost našeho týmu je pro nás stejně důležitá 
jako spokojenost našich klientů. Každý z našich práv-
níků je platným členem týmu a současně výraznou 
osobností, která se snaží o co možná nejlepší výkony. 
To nám umožňuje poskytovat našim klientům služby 
na nejvyšší možné úrovni. Atmosféru v naší kanceláři 
vystihují komentáře našich zaměstnanců na stránce 
www.atmoskop.cz, která sleduje a monitoruje náladu 
ve firmách skrze anonymní komentáře.

Uvádíme jeden příklad za všechny…: “Velice mi vy-
hovoval efektivní přístup k organizaci práce. Oceňoval 
jsem rozsáhlé firemní know how a skvělou spolupráci 
se zkušenějšími kolegy. Výsledkem byl vysoký standard 
odváděné práce, která zároveň byla velmi pestrá, což 
umožňovalo rychlý odborný rozvoj. Spoustu jsem se 
toho naučil jak v oboru, tak i z hlediska přístupu ke kli-
entům. Těžím z toho dodnes, a to i na vedoucí pozici.“

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. 

Kancelář ŽIŽLAVSKÝ se více než 30 let specializu-
je na insolvenci a správu korporací. Pracujeme 
pro firmy, které se potýkají s insolvencí obchod-
ních partnerů, nebo řeší vlastní insolvenci. Naši 
právníci mají zkušenosti z tisíců insolvenčních 
řízení u českých soudů, a to i z těch největších, 
jako jsou Sazka, Vítkovice nebo OKD. Pracují jako 
advokáti nebo insolvenční správci. Mají výhodu 
pohledu z více stran.

Využíváme zkušeností a potenciálu advokátů a insol-
venčních správců v korporacích:

ŽIŽLAVSKÝ, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.
AS ZIZLAVSKY, V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCI

Český insolvenční proces probíhá podle českého 
práva, a to i v případě zahraničních věřitelů. Hlavním 
přínosem kanceláře ŽIŽLAVSKÝ je to, že zná reálnou 
praxi českých soudů až do úrovně názorů jednotlivých 
soudců. Naše motto zní: Čím déle působíte v praxi, tím 
více řešení vidíte a tím přesněji odhadnete, co se stane.

NĚKTERÉ NAŠE REFERENCE
Velké korporace

 	SMARTWINGS –právní zastupování v moratoriu 
a restrukturalizaci

 	POLDI – agenda insolvenčního správce se zvlášt-
ním povolením

 	SBERBANK – právní zastupování banky v insol-
venčních řízeních

 	OKD – právní zastupování koncernu AWT v insol-
venčním řízení

 	EGAP – právní zastupování v insolvenčním řízení 
VÍTKOVICE POWER

 	ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA – právní zastupování 
banky v insolvenčních řízeních

 	VEBA, textilní závody – právní zastupování majorit-
ního věřitele a investora

 	VIA CHEM GROUP – angažmá insolvenčního správ-
ce se zvláštním povolením

 	EUROPRINT – soudní reorganizace běžícího ob-
chodního závodu

 	ECM CHINA – koncernové insolvenční řízení
 	VÍTKOVICE HEAVY – právní poradenství investorovi
 	MOL – komplexní právní zastupování při soudním 

vymáhání pohledávek

Střední a malé podniky (SME)

 	VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY – právní zastupování 
majoritního věřitele

 	EUROPCAR – právní zastupování tuzemského 
franšízanta v ins. řízení

 	IDEAL ČESKÁ – právní poradenství síti čistíren 5sec 
při přípravě ins. řízení

 	SHANGHAI MALING – angažmá insolvenčního 
správce se zvláštním povolením

 	SČMSD – právní zastupování, smluvní agenda
 	MPOWER Engineering – angažmá insolvenčního 

správce se zvláštním povolením

Ž
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 	Reorganizace SME – angažmá insolvenčního 
správce se zvláštním povolením v řadě soudních 
reorganizací středních a malých podniků

Litigace

Služby korporacím – Soudní a mimosoudní řešení 
obchodních pohledávek za využití pobočkové sítě 
v obvodech krajských soudů na území celé ČR

NÁŠ TRŽNÍ PODÍL
Náš tržní podíl na všech 
aktuálních soudních re-
organizacích v České repub-
lice činí 14 % (2020)

JUDr. Michal Žižlavský, vedoucí partner

ČÍM SE ODLIŠUJEME?
„Třiceti lety zkušeností. Čím déle působíme v praxi, 
tím více řešení vidíme a tím přesněji odhadujeme, 
co se stane. Náš ring představují soudní síně. Jsme 
v nich každý den. Známe soudní praxi do úrovně ná-

zorů jednotlivých soudců. Máme zkušenosti z tisíců 
insolvenčních řízení a soudních sporů. To je náš pro-
dukt. Jsme rádi, že jej klienti oceňují, děkujeme jim za 
reference. Vážíme si toho, že jsme už po šesté v řadě 
Právnickou firmou roku.“

NAŠE SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY 

Insolvence a restrukturalizace

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ přináší svým klientům 
spolehlivá řešení. Pracujeme pro věřitele s podstat-
ným vlivem a naplňujeme jejich cíle v insolvenčních 
řízeních. V současné krizové situaci přinášíme účinné 
právní nástroje také firmám, které se potýkají s pla-
tební neschopností. Aktuálně jsme vyvinuli platformu 
zizlavsky.online, na které pomáháme podnikům ře-
šit vlastní i cizí insolvenci a chráníme manažery před 
riziky osobní odpovědnosti.

Jsme specialisté

To nám dává motiv ke spolupráci. Symbióza exper-
tů na insolvenci a dlouhodobých právních zástupců 
anebo podnikových právníků funguje.

Nabízíme bezpečí

Formální řešení vytvářejí iluzi. Praktická řešení posilu-
jí stabilitu firmy a chrání manažery před osobní odpo-
vědností. A právě o to nám jde. Nabízíme spolehlivá 
a bezpečná řešení, prověřená praxí.
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TÝM AK ŽIŽLAVSKÝ PRO INSOLVENČNÍ PRÁVO 
A SOUDNÍ SPORY

Mgr. Adam Sigmund

advokát-partner
insolvenční správce

Mgr. Petr Veselý

advokát-partner
insolvenční správce

Mgr. Lucie Bályová

advokát
insolvenční správce

Mgr. Tomáš Snášel

právník
insolvenční správce 

Mgr. Barbora Kobíková

advokát

Mgr. Hana Himmatová

advokát-partner
insolvenční správce

JUDr. Michal Brychta

advokát-partner
insolvenční správce

Mgr. Ondřej Platil

advokát
insolvenční správce

Mgr. Anna Podaná

advokát

Mgr. Roman Macháček

insolvenční správce
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Mgr. Klára Hašová

právník

Mgr. Jan Halfar

právník 

Ing. Lenka Kepková

hlavní ekonom

Bc. Filip Thér

manažer insolvencí

Mgr. Miroslav Malý

právník

Bc. Petra Blumtrittová

manažer zpeněžování

Ing. Klára Ščuková

senior účetní

Bc. Barbora Šubrtová

office manager

 

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



Se samoživiteli
se život
nemazlí
Pomozme jim na jejich cestě
k dostupnému bydlení

Podpořte samoživitele a jejich děti v nouzi.
Kauce na bydlení může být přestupní stanicí
k lepšímu životu.

Ponižování, rány a křik?!
I takové jsou osudy samoživitelů.
Lidé se k sobě zkrátka někdy chovají
hůře než ke zvířatům. Není ale snadné
začít znovu bez pomoci ostatních.

www.bydlimtedyjsem.cz

888555577/ 5500



www.epravo.cz
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