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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 2022. 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 právnickými 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 zákonů, 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 vzdělávacích 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.

PRECIZNOST, RYCHLOST
A SPOLEHLIVOST VE VŠEM, CO DĚLÁME

ZNALECKÉ POSUDKY
PRO KONKURZY A REORGANIZACE

OCEŇOVÁNÍ
PODNIKU A JEHO MAJETKU
podnik jako celek
movitý a nemovitý majetek
nehmotný majetek
pohledávky
cenné papíry

ocenění pro účely insolvenčního řízení
porovnání konkurzu a reorganizace

ZNALECKÉ POSUDKY PRO
TRANSFEROVÉ CENY
stanovení převodních cen

OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ

ZNALECKÉ POSUDKY
PRO SOUDNÍ SPORY A ARBITRÁŽE

stanovení tržní hodnoty
ocenění dle cenových předpisů
ocenění pro účely exekučního řízení
ocenění pro účely insolvenčního řízení
stanovení obvyklého nájemného
investiční projekty a průmyslové parky

EXPERTNÍ ANALÝZY
A TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ

náhrada škody
analýzy hospodaření
zkrácení a neodvedení daní
vypořádání SJM při rozvodech

ﬁnanční a strategické analýzy
revize posudků
akviziční poradenství
bankovnictví a kapitálové trhy
ﬁnanční modelování

Ing. OXANA ŠNAJBERG

Ing. JIŘÍ WIESNER

Ing. LENKA HLUŠÍ

Ing. JAN ATTL, Ph.D., MBA

Managing Partner

Partner
Head of Business
Valuation

Valuation Consultant
Head of Real Estate
Valuation

Founding Partner

Equity Solutions Appraisals s.r.o. - znalecká kancelář
Ovocný trh 573/12, 110 00 Praha 1
tel.: 734 225 408, 222 314 447
info@equitysolutions.cz

Sněte lépe v povlečení od Royal Comfort

Od teď v bavlnce!

Prémiové ložní povlečení vyrobené s láskou
v Česku, s respektem k životnímu prostředí, navíc
ze 100% bavlny pro vaše maximální pohodlí. V rámci
partnerské spolupráce s EPRAVO použijte při nákupu
na eshopu Royal Comfort speciální promo kód:
epravo15%

Řešení sporů
efektivně,
rychle
a odborně!
www.soud.cz
Rozhodčí soud při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky

Výhody rozhodčího řízení

Jaké spory Rozhodčí soud řeší?

DopoRuČené znění RozHoDČí
Doložky Do smluV

byl založen roku 1949
řízení je vedené podle publikovaných pravidel
vede Seznam rozhodců, kde je zapsáno více než
570 rozhodců z tuzemska i zahraničí
sekretariát Rozhodčího soudu zajištuje konzultace a veškerou administrativu spojenou
s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Majetkové spory (kromě sporů spotřebitelských,
incidenčních a sporů spojených s výkonem rozhodnutí) ve kterých lze jinak uzavřít smír.
Jedná se především o spory:
z obchodních vztahů
občanskoprávní
pracovně právní vztahy (smluvní podmínky
mzdového charakteru)

je jednoinstanční, odborné, neveřejné, rychlé,
méně formální
snadná vykonatelnost v tuzemsku i zahraničí
(díky Newyorské úmluvě z roku 1958)
strany si mohou stanovit místo i jazyk rozhodčího řízení, řízení v urychleném nebo on-line
režimu

„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci (případně lze alternativně uvést: jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu).“

KontaKtujte nás
Vladislavova 1390/17 / Praha 1 / Tel.: +420 222 333 340 / e-mail: praha@soud.cz / www.soud.cz

Schody Home Bar, Zámecké schody 8, Praha 1, tel. 739 579 839, @SchodyHomeBar

NOVÁ RADIOFREKVENCE
V ÚSTAVU LÉKAŘSTVÍ A KOSMETIKY
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.

www.ulk.cz
Ústav lékařství a kosmetiky
Vyšehradská 49 – Emauzy
128 00 Praha 2
e-mail: prijem@ulk.cz
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Řanda Havel Legal

Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Budapest • Frankfurt
Milan • Prague • Vienna • Warsaw
actlegal.com • actlegal-rhl.com
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roku

S NÁMI MÁTE PRÁVO
BÝT SAMI SEBOU.

www.akegv.cz

a 2021

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

vé

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

Váš business si zaslouží
špičkové advokáty
Svým klientům z veřejného i soukromého sektoru poskytujeme
komplexní právní služby ve všech oblastech českého práva
a práva Evropské unie.
(+420) 221 875 402
kancelar@chrenek-kotrba.cz
www.chrenek-kotrba.cz

VYTRVALOST
TRADICE
ODHODLÁNÍ

30 let s Vámi!
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
www.advokatijelinek.cz | T: +420 724 794 986 | Pardubice - Praha
2018–2021

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o
Criminal Law Lawyer of the Year
Czech Republic

Zakládáme si na tradici
a moderním stylu práce

JSME SPECIALISTÉ NEJENOM NA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,
PORADÍME I V MNOHA JINÝCH OBLASTECH PRÁVA

Od 1. ledna 2022 stojí v čele kanceláře managing partner
JUDr. Michal Morawski
společně s partnery
Mgr. Jiřím Wytrzensem a JUDr. Veronikou Macurovou Křížovou, LL.M.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KŘÍŽ A PARTNEŘI s.r.o. | RYBNÁ 678/9, 110 00 PRAHA 1
TEL.: +420 224 819 325, 224 819 334 | WWW.AKKP.CZ | E-MAIL: INFO@AKKP.CZ

Vž d y na j d e m e ře š e ní .

www.p-w.cz

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

„Žádný případ pro nás není jen číslo v kartotéce.
Je to vždy příběh, který pomáháme režírovat tak,
aby na konci měl klient pocit co největšího vítězství.“

Váš spolehlivý partner
v České republice a Evropské unii

TOP advokáti
pro byznys
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Významná
advokátní kancelář
České republiky
2021

TOP advokáti
pro byznys
2021

Václavské náměstí 775/8, Praha 1

info@zaripovpartners.cz

+420 777 182 185

www.zaripovpartners.cz

KORPORÁTNÍ PRÁVO

SPORTOVNÍ PRÁVO

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

FÚZE A AKVIZICE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

VEŘEJNÁ PODPORA

PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

ČERPÁNÍ Z FONDŮ EU

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

INSOLVENČNÍ PRÁVO

STAVEBNÍ PRÁVO

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

NA IP
JE TADY
ČERMÁK
Ochrana duševního vlastnictví (intellectual property, IP) je běh na dlouhou
trať. Vyžaduje kromě vzdělání v oboru, perfektního právnického myšlení
a jazykových znalostí spolehlivý tým
lidí, a to nejen právníků, ale i patentových zástupců, finanční zázemí
a stabilitu. Bez zkušených, technicky
vzdělaných patentových zástupců
nelze sepsat úspěšnou patentovou
přihlášku. Bez finančního zázemí ne-

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

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 (často to trvá víc než deset let) a sledovat
lhůty udržování IP portfolií v platnosti.
To všechno máme. A díky tomu můžeme pečovat o Vaše IP.

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

PATENTY • OCHRANNÉ ZNÁMKY • UŽITNÉ A PRŮMYSLOVÉ VZORY
NEKALÁ SOUTĚŽ • FARMACEUTIKA • SPRÁVA PORTFÓLIÍ • REŠERŠE • SPORY

Excellence.
That is what we deliver.

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

www.dbkp.cz

Connecting you to more talent
in more locations around the
world than any other law firm.
Grow | Protect | Operate | Finance

Dentons, the law firm
of the future is here.
dentons.com
© 2022 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member
firms and affiliates. Please see dentons.com for Legal Notices.

PEVNÉ ZÁKLADY / VYSOKÉ CÍLE

BANKOVNICTVÍ A FINANCE
INSOLVENCE
FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE
FÚZE A AKVIZICE
KORPORÁTNÍ PRÁVO
NEMOVITOSTI
SOUDNÍ SPORY
Individuální a aktivní přístup, výjimečná
kvalita práce a osobní účast partnerů
kanceláře na řešení případů je to, co
nás odlišuje od konkurence a umožňuje
nám dlouhodobě zachovávat nejvyšší
standardy. Proto jsou klienti ochotni svěřit
nám ty nejsložitější případy a důvěřovat
našemu úsudku. Důvěřujte i Vy.

Poskytování právních služeb
na podporu úspěchu Vašeho podnikání
Globální firma s individuálním přístupem

KLIENTI NECHTĚJÍ PRÁVNÍKA, KTERÝ HLEDÁ
PROBLÉMY. CHTĚJÍ PRÁVNÍKA, KTERÝ JE UMÍ
ŘEŠIT.

www.glatzova.com

Komplexní
právo pro
business.

Silná právní podpora v oblasti
finančních služeb, zejména
investičních fondů.

www.greats.cz

Největší
česko-slovenská
advokátní
kancelář

LÍDR ADVOKÁTNÍHO TRHU
V ČESKÉ REPUBLICE
I NA SLOVENSKU
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
SOUTĚŽE PRÁVNICKÁ
FIRMA ROKU 2021 V ČR

ČR
5 vítězství
21 ocenění celkově
2021

SR
3 vítězství
16 ocenění celkově
2022

2021
Vítěz kategorií ČR
Nejlepší domácí kancelář
Nejlepší klientské služby
Fúze a akvizice
Telekomunikace a média
Zdravotnické právo
2022
Vítěz kategorií SR
Mezinárodní advokátní kancelář
Nejlepší klientské služby
Hospodářská soutěž

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

RODINNÁ
REGIONÁLNÍ
TRADIČNÍ

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

hladky.legal

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

JUDr. David Kuboň

Specialisté na kapitálový trh
Investiční společnosti
Investiční fondy
Burza a trh START
Prospekt cenných papírů

info@klblegal.cz, +420 739 013 183
Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

Compliance

www.klblegal.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 veřejné správě

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

S námi
naberete
Správný
směr

www.legalite.cz

TELEKOMUNIKAČNÍ PRÁVO
MEDIÁLNÍ PRÁVO
PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
BANKOVNÍ A LEASINGOVÉ PRÁVO
POJIŠŤOVACÍ PRÁVO
FINANČNÍ PRÁVO
NEMOVITOSTNÍ A STAVEBNÍ PRÁVO
ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO
PRACOVNÍ PRÁVO
ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
DAŇOVÉ PRÁVO
FIREMNÍ COMPLIANCE

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA

ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE

DAŇOVÉ PRÁVO

FIREMNÍ COMPLIANCE

Ostatní advokáti
mluvtãSDQČOVN\
P\MVPHãSDQČOãWtDGYRNiWL
Právní sluåby ve ŠpanČOVNu, PortugaOVNu
a LatinVNpAmerice
~ol
Servicios legales en Espan

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

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

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

NOVINKA 2022

Tým právníků MT Legal vydal
v nakladatelství C.H. Beck druhé vydání
nejrozsáhlejšího komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, které zohledňuje zkušenosti
získané členy autorského kolektivu
při aplikaci zákona, jakož i novou soudní
judikaturu a rozhodovací praxi Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.

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

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

Tvoříme lepší budoucnost. Právem!

2019

2020

2021

Právo & Daně & Udržitelnost

PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Národní 58/32, 110 00 Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 212 344 444, www.plickapartners.cz

rosteme společně

–
–
–
–
–

Právní poradenství
Daňové poradenství
Audit
Business process outsourcing
Management & business
consulting

www.roedl.cz

Challenge
expectation,
together
1100+
lawyers

17

jurisdictions

29

offices

taylorwessing.com

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.

POSKYTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY
PRACOVNÍ PRÁVO

OBČANSKÉ
PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

NEMOVITOSTI

ZDRAVOTNICKÉ
PRÁVO

GDPR

ODDLUŽENÍ

FINANČNÍ PRÁVO

STAVEBNÍ PRÁVO

VYMÁHÁNÍ
POHLEDÁVEK

WHISTLEBLOWING

NAŠE KANCELÁŘE
Sídlo kanceláře Brno

Kancelář Praha

Kancelář Vyškov

Kancelář Ivančice

nám. Svobody 87/18
602 00 Brno

The Flow Building
Václavské nám. 47
111 00 Praha

Pobočka Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Pobočka Petra
Bezruče 905/2
664 91 Ivančice

www.oddluzeni-brno.cz

www.vymozenipohledavky.cz

www.brno-advokatnikancelar.cz

www.pracovni-pravo.cz

 Tel.: (+420) 770 685 603

 E-mail: info@brno-advokatnikancelar.cz

Děti

bez dluhů
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act Řanda Havel Legal
advokátní kancelář s.r.o.
„Právníci act Řanda Havel Legal disponují unikátní kombinací vynikajících právních znalostí,
znalostí technických aspektů našeho podnikání
a obchodně orientovaným přístupem. Dodržují
termíny a v naléhavých záležitostech jsou nám
kdykoli k dispozici. Při psaní a vyjednávání smluv
mají skvělou schopnost nacházet inovativní
oboustranně výhodná řešení.“ (Daniel Procházka,
Chief Operational Officer ve společnosti Doosan
Škoda Power s.r.o.).
Během sedmnácti let svého působení na právním
trhu act Řanda Havel Legal vybudovala stabilní tým
excelentních právníků, odborníků v konkrétních
oblastech práva či odvětvích. Jejími klienty se za
tu dobu staly společnosti, které jsou jedničkami ve
svých oborech – ať už v tuzemsku nebo v zahraničí. act Řanda Havel Legal poskytuje všechny právní
služby, které může komerční podnik, investor, podnikatel, vedoucí 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 evropského sdružení act legal, které s téměř čtyřmi
stovkami špičkových právníků, daňových poradců
a obchodních expertů představuje komfortní volbu
pro ty, kteří potřebují excelentní právní servis na lo-

kální i mezinárodní úrovni. act legal je schopno prostřednictvím osobního přístupu členských kanceláří,
které jsou díky výborné znalosti místních trhů a potřebným obchodním kontaktům úspěšné ve svých
jurisdikcích, zajistit efektivní, a především praktické
právní služby. Díky act legal mají domácí i zahraniční osoby možnost získat na jediném místě právní
podporu napříč 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 Evropu působí act Řanda Havel Legal prostřednictvím
advokátních kanceláří, s nimiž dlouhodobě úzce spolupracuje 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 atraktivních podmínek.

OCENĚNÍ
Důkazem prvotřídní kvality služeb act Řanda Havel Legal jsou ocenění kanceláře i jejích právníků
v rámci mezinárodních i lokálních žebříčků hodnotících kvalitu služeb advokátních kanceláří. Agentury
The Legal 500 a IFLR1000 doporučují act Řanda Havel
Legal v řadě sledovaných oblastí práva. V Právnické
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firmě roku 2021 se act Řanda Havel Legal umístila
hned v 17 kategoriích. V kategorii Energetika a energetické projekty se dokonce stala absolutním vítězem
– stejně jako v roce 2018. V letech 2019 a 2020 dosáhla na nejvyšší mety v kategoriích Telekomunikace
a média a Pracovní právo.

SPECIALIZACE:
Jako jedna z mála českých advokátních kanceláří
act Řanda Havel Legal dlouhodobě a pravidelně poskytuje 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 existence připravovala strukturu stovek transakcí pro firmy podnikající v širokém spektru oblastí
a dále v oblasti sporů, kde lze v portfoliu ukončených sporných řízení najít spory prakticky ze všech
odvětví ekonomiky. Act Řanda Havel Legal také pokrývá všechny oblasti alternativního řešení sporů
(ADR), neboť Jan Havel a Jan Ožana působí nejen
jako advokáti, ale také jako zapsaní mediátoři. Jan
Havel, stejně jako Martin Řanda, je navíc rozhod-

cem Rozhodčího soudu u HK ČR a AK ČR a expertem
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 advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal v oblasti TMT
zahrnuje také projekty ve sféře internetových médií
(zaměřených na zpravodajství a zábavu včetně internetové televize), internetové reklamy a internetového
platebního styku včetně obecných otázek podnikání
v prostředí internetu, a to zejména problematiky uzavírání smluv přes internet.
V oblasti pracovního práva advokátní kanceláři act
Řanda Havel Legal dlouhodobě roste počet mandátů
i klientů, kterým svoje právní služby poskytuje. Kromě toho, že act Řanda Havel Legal pokrývá kompletní
pracovněprávní agendu, pořádá pro své klienty pravidelné semináře a workshopy s aktuálními pracovněprávními tématy či je formou pravidelných newsletterů informuje o relevantních změnách a novinkách
v pracovním právu.

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 67

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
Legal právní poradenství v souvislosti s nákupem
většiny ze 32 solárních elektráren o celkovém výko-

nu 82 megawattů, které v současné době patří do
portfolia skupiny Jufa, jednoho z nejrychleji rostoucích vlastníků fotovoltaických elektráren v České
republice.
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 a dalších významných staveb v rámci Prahy, jako například výstavbou lávky pro pěší a cyklisty spojující Holešovice
a Karlín nebo revitalizací Malostranského náměstí.
Act Řanda Havel Legal zastupovala Biskupství brněnské při akvizici společnosti Generali Velký Špalíček
s.r.o. od Generali Immobilien GmbH, kde akvírovaná
společnost Velký Špalíček s.r.o. vlastní a provozuje známé obchodní centrum v centrální části Brna.
Dále poskytovala poradenství panu Flosmanovi a jeho rodině, akcionářům rodinného holdingu
FF Holding s.r.o., jehož společnosti jsou významnými
hráči na trhu prodeje potravin v jižních Čechách, při
prodeji jejich akcií.
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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 společnostech a z desítek mezinárodních transakcí. Jsou
zvyklí akcentovat obchodní a strategická hlediska
právních případů.
act Řanda Havel Legal považuje za zásadní nahlížet
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 včasnou
a komfortní všestrannou péči: mimo právní oblast
úzce spolupracuje s poskytovateli návazných služeb auditu, účetnictví, notářství, překladatelství
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 respektem
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 mezinárodních transakcích, při privatizaci
dvou předních českých bank
a akvizicích významných českých
průmyslových a energetických podniků. V segmentu bankovnictví a financování se účastnil projektů
tvorby standardní bankovní dokumentace, přípravy
komplexních úvěrových smluv a financování developerských projektů. Aktivně působí ve významných
mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí
a stavebnictví. Ve své praxi se v současné době zaměřuje na řešení sporů, právo životního prostředí a mé-

dia a telekomunikace. Martin Řanda působí v Kárné
komisi ČAK a také jako rozhodce Rozhodčího soudu
u HK ČR a AK ČR. Martin Řanda je doporučován přední mezinárodní ratingovou agenturou The Legal 500
jako expert pro oblasti sporové agendy, nemovitostí
a výstavby a korporátního práva a fúzí a akvizic.

Mgr. Ing. Jan Havel, partner
Během své praxe získal Jan Havel bohaté odborné zkušenosti
a znalosti zejména v oblasti obchodního práva, mezinárodního
obchodu, fúzí a akvizic, stavebního práva, exportního financování
a pojišťování, insolvenčního práva a řešení sporů, a to
se zaměřením na energetický sektor a dodávky technologických zařízení a investičních celků. Jeho zvláštní specializací je poradenství a vyjednávání mezinárodních EPC kontraktů. Dlouholeté zkušenosti Jana
Havla zahrnují právní poradenství v téměř stovce
komplexních investičních a developerských projektů v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení
v Evropě, Americe a Asii. Ve své praxi se dále zaměřuje
na oblast financí a bankovnictví, insolvenčního práva
a řešení 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 bankovnictví a financí.

Mgr. Tomáš Rydvan, partner
Tomáš Rydvan se aktuálně specializuje především na oblast
veřejného sektoru, zejména na
právo veřejných zakázek, PPP
projektů a veřejné podpory.
Jeho zvláštní specializací je oblast TMT a veřejných zakázek dotovaných z operačních programů EU. V průběhu své dosavadní praxe
mimo jiné poskytoval poradenství při akvizičních
transakcích realizovaných zahraničními i domácími
investory v ČR a v zahraničí, a to v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, průmyslu i nemovitostí. Poskytuje
poradenství zadavatelům i uchazečům v zadávacích
řízeních na veřejné zakázky, při přípravě nabídek
i organizaci zadávacích řízení včetně zastupování
v námitkovém řízení, řízení před ÚOHS a při soud-
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ním přezkumu ve správním soudnictví. Tomáš Rydvan působí v Kontrolní radě ČAK. Je doporučován
ratingovou agenturou The Legal 500 jako expert pro
oblasti technologií, médií a telekomunikací a práva
duševního vlastnictví.

Mgr. Alois Šatava, partner
Během své praxe Alois Šatava
získal značné zkušenosti zejména v oborech obchodního práva, fúzí a akvizic, insolvenčního
práva, finančního a bankovního
práva a práva cenných papírů.
Poskytuje poradenství kupujícím a prodávajícím
v rámci rozsáhlých mezinárodních akvizic a prodejů
společností podnikajících v různých oblastech průmyslu a služeb včetně akvizičního financování transakcí a post-akvizičních restrukturalizací. Alois Šatava
se také zabývá poskytováním právního poradenství
v oblasti energetiky a dodávek technologických celků a zařízení. Účastnil se řady mezinárodních projektů v oblasti syndikovaného úvěrování a dluhopisového financování. Alois Šatava je doporučován
ratingovou agenturou The Legal 500 jako expert pro
oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic, energetických projektů, práva duševního vlastnictví a bankovnictví a financí.

Mgr. Matyáš Kužela, partner
Matyáš Kužela se specializuje
na problematiku ochrany osobních údajů, soutěžního práva
a poradenství v oblasti akvizic
a komerčního práva. Má rozsáhlé zkušenosti z projektů týkajících se zpracování a předávání osobních údajů, ať už
v rámci bankovních skupin, nadnárodních organizací
nebo subjektů působících v oblasti e-commerce. Zastupoval také řadu klientů v řízeních před Úřadem pro
ochranu osobních údajů. V oblasti akvizic a soutěžního práva se Matyáš Kužela zaměřuje na poradenství
při českých i mezinárodních transakcích podléhajících povolení soutěžního úřadu. Má značné zkušenosti i se zastupováním podniků v rámci vyšetřování
kartelových dohod. Matyáš Kužela také radí klientům
s problematikou dominantního postavení a významné tržní síly. Je členem prestižní mezinárodní organizace IAPP sdružující profesionály v oblasti ochrany

soukromí. Matyáš Kužela je doporučován ratingovou agenturou The Legal 500 jako expert pro oblasti
technologií, medií a telekomunikací a bankovnictví
a financí.

Mgr. Tomáš Slabý, partner
V současnosti se Tomáš Slabý
zaměřuje na právo nemovitostí
a stavebnictví. Zastupuje tuzemské i zahraniční klienty při realizaci nemovitostních transakcí
a investičních projektů ve výstavbě. V této oblasti má rozsáhlé zkušenosti jak s přípravou a vyjednáváním komplexní smluvní dokumentace, tak se zastupováním klientů v rámci povolovacích
procesů před správními orgány. Tomáš Slabý se
dále specializuje na zastupování klientů v soudních,
správních či arbitrážích řízeních souvisejících s nemovitostmi a stavebnictvím. Je doporučován ratingovou
agenturou The Legal 500 jako expert pro oblasti nemovitostí a výstavby a energetických projektů.

Mgr. Michal Pálinkás, partner
Michal Pálinkás je odborníkem
v oblasti práva obchodních
společností. Dokonale ovládá právní agendu spojenou
s provozem společností, praxi
jednání všech typů orgánů společností a realizuje změny ve společnostech včetně
jejich přeměn. Pravidelně radí společnostem ze
soukromé i veřejné sféry při jejich reorganizaci či
přeměnách. Vedle toho se podílel na realizaci celé
řady akvizic zejména v oblastech 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. Michal Pálinkás
je doporučován ratingovou agenturou The Legal
500 jako expert pro oblast korporátního práva a fúzí
a akvizic.
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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 alternativních 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 významné zkušenosti v oblasti veřejného smluvního práva, PPP projektů a veřejné podpory, práva nemovitostí a práva duševního
vlastnictví. Ladislav Peterka je doporučován ratingovou agenturou The Legal 500 jako expert pro oblast
sporové agendy.

ního poměru a odměňování, vnitřní předpisy zaměstnavatele a kolektivní smlouvy. Poskytuje konzultace
ke všem běžným pracovněprávním záležitostem i ke
konkrétním otázkám se zvláštním zaměřením na přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
agenturní zaměstnávání a specifické otázky spojené
se zaměstnáváním manažerů (např. konkurenční doložky a další omezující ujednání). Rovněž poskytuje
právní služby v oblastech imigračního práva a regulace BOZP. Kromě toho, že je zapsána v České advokátní komoře, je také zapsanou advokátkou v advokátní
komoře státu Kalifornie, USA.

Mgr. Lenka Droscová, partner
Lenka Droscová má bohaté
zkušenosti s přípravou a sjednáváním pracovněprávní dokumentace zahrnující zejména
individuální pracovní smlouvy,
dokumenty ke skončení pracov-

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 1104/13
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 537 500-501
e-mail: office.prague@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.
působí na trhu právních služeb se započtením
doby sdružení advokátů Brož&Sokol&Novák
už 30 let. Svým zaměřením pokračovala a pokračuje v tradici poskytování univerzálních
právních služeb, tedy služeb ve všech běžných
oblastech práva. Univerzalita spolu s vysokou
odborností, pečlivostí a maximální vstřícností
ke klientům, to jsou hlavní principy práce Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Univerzálnosti a současně nejvyšší možné odborné úrovně zřejmě nelze dosáhnout jinak,
než týmem advokátů, kteří se primárně zaměřují na některý obor platného práva, byť pořád je nutným požadavkem, aby se orientovali
v celém spektru českého práva. Totéž platí pro
koncipientky a koncipienty, u nichž je ale univerzálnost zásadní podmínkou, bez jejíhož splnění by jen obtížně zvládli náročnou advokátní
zkoušku. Výsledkem je poskytování právních
služeb s využitím synergického efektu kolektivu, jehož členové dokáží společně a spolehlivě nalézt řešení prakticky každého právního
problému.
V prestižní anketě Právnická firma roku jsme setrvale,
loni už podvanácté, na prvém místě v oboru trestního
práva. Opakovaně jsme hodnoceni jako doporučená
nebo velmi doporučená právnická firma v oboru řešení sporů a arbitráže. Jistě to souvisí do značné míry
právě se schopností řešit i problémy, které vyžadují
multidisciplinární znalost.

Trestní řízení, soudní spory civilní i arbitráže mají
jeden společný prvek. Spor neboli řízený konflikt.
Řešení sporu vyžaduje kromě znalosti práva, které
je v dané věci aplikováno, mnohdy i několika odvětví práva, typicky třeba v trestních věcech s daňovou
problematikou, i schopnost stanovit nejvhodnější
strategii a taktiku. Naši advokáti nemohou být jen
odborníky, kteří od svého stolu řeší právní problémy.
Musí být i bojovníky, schopnými se prosadit v takovém sporu. Znát nejen právo hmotné, jímž se má řídit
věcná stránka sporu, ale i právo procesní. A tuto znalost maximálně využívat a současně se bránit procesně vadným postupům dalších účastníků. Často i vadným postupům soudů.
Takto se tedy zabýváme problémy klientů z 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 zastupování klientů v civilních sporech představují spory na ochranu
osobnosti. Do kategorie sporné agendy lze pro úplnost zařadit i agendu správního práva v celé jeho šíři,
také v té dosahujeme docela zajímavých výsledků.
Běžně vyřizujeme i takzvaně nespornou agendu.
Smlouvy, analýzy, stanoviska.
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
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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 vyplývajících z civilních předpisů, ať již jde o občanský zákoník 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 obchodní společnosti, obviněný z porušování povinnosti při
správě cizího majetku nebo zjednání výhody pro soutěžitele, se jen stěží může obejít, má-li být jeho právní
služba skutečně kvalitní, bez znalosti praktické aplikace zmíněného korporátního práva. A naopak, jakýkoliv právní spor v oblasti tohoto korporátního práva
dnes již není možné úspěšně řešit bez ohledu na to,
co znamená, či existenci zákona o trestní odpovědnosti 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.

dražby, dědická řízení a fakticky jde o jakousi formu
správy majetku. Celkově jsou „ve hře“ miliardy Kč.
Dalším stupněm je komplexní právní služba pro realitní kanceláře, kterou také poskytujeme.
Naše kancelář se podílí i na obecně prospěšných aktivitách, 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 komunikaci obhájců se svými klienty ve vazbě nebo výkonu
trestu pomocí videokonferencí, anebo projektu obdobně rekonstruovaných soudních řízení, probíhajících na stejném principu.
V souladu s moderními trendy poskytujeme právní
služby i distančně, tedy systémem on-line.

Zkušenosti z oblasti korporátního práva, případně
jiných oborů, pak lze využívat v případě již hodně
specifických právních služeb, například organizování
a řízení valných hromad akciových společností.
Velikosti advokátní kanceláře je úměrné i její technické vybavení. Především počítačová technika umožňující nejen zvládání běžné agendy, ale i velkého počtu
či rozsahu klientských záležitostí. To nám umožňuje
zvládat i ne zcela běžnou agendu vymáhání pohledávek pro bankovní a jiné obdobné subjekty z titulu nezaplacených 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 spolupráci s naší kanceláří a námi využívaný. Našimi dlouholetými a podle všeho i spokojenými klienty jsou různé
banky a korporace generující vysoké množství pohledávek. 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,

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 založena roku 2011 JUDr. Jiřím Brožem a Mgr. Lukášem Sedlatým. Nyní, po deseti letech fungování, se náš tým skládá z více než čtyřiceti členů
a zahrnuje vedle partnerů JUDr. Jiřího Brože,
Mgr. Lukáše Sedlatého a Mgr. Petra Sedlatého
řadu advokátů specializujících se na různorodé
oblasti práva, ve kterých patří mezi přední odborníky. Kancelář sídlí v prostorech Atria Flora,
Budova A, Vinohradská 2828/151, Praha 3.
Za dobu své existence jsme se vyprofilovali jako progresivní a investorsky orientovaná advokátní kancelář,
která nabízí komplexní právní servis jak obchodním
společnostem, tak soukromým osobám či veřejnoprávním korporacím. Naše služby jsou klienty vyhledávány zejména pro naši špičkovou znalost právní
problematiky hospodaření s majetkem veřejnoprávních korporací, developerských a nemovitostních
projektů, strukturování a ochrany majetkových portfolií privátních i korporátních investorů, zakládání
a rozvoje start-upů včetně přípravy vstupu investora,
jakož i sportovního práva, práva informačních technologií a všech sfér korporátního práva. Neméně
úspěšní 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 inovativních 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 partnerský vztah. Nabízíme spolehlivost, důvěryhodnost
a loajalitu.
S ohledem na profil Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o. je v tomto medailonku níže uveden stručný
souhrn vybraných právních oblastí, v nichž se dnes
a denně pohybujeme a v souvislosti s nimiž primárně
poskytujeme právní služby.

SPRÁVA A OCHRANA MAJETKOVÝCH PORTFOLIÍ
Tým správy majetku poskytuje právní poradenství
zejména 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 významní 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 pohledávek, včetně zastupování v insolvenčních řízeních či vymáhání pohledávek s mezinárodním přesahem.
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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 vybíráme např. 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, tak též v přípravě různorodé smluvní dokumentace umožňující samotnou
realizaci předmětného projektu.
Správa rozsáhlých nemovitostních portfolií investora 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.
Zastupování klienta při realizaci rozsáhlého rezidenčního developerského projektu v Praze.
Zastupování klienta v rámci projektu rozvoje strategického území v Praze.

2020 se naše advokátní kancelář nebo její členové
podíleli na řadě významných projektů a kauz z oblasti
sportovního práva.

OSTATNÍ
Dalšími oblastmi, které jsou v popředí naší právní praxe a v rámci kterých poskytujeme našim klientům na
dennodenní bázi související právní služby, jsou dále
například oblasti práva informačních technologií,
podpory startupů a jejich přípravy na vstup investorů, fúzí a akvizic či práva mediálního.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejné zakázky jsou jednou z klíčových oblastí naší
praxe. Pro tuto oblast se v rámci naší advokátní kanceláře etabloval specializovaný tým, který se intenzivně věnuje poradenství jak pro zadavatele veřejných
zakázek, tak pro jednotlivé dodavatele, a to ve všech
fázích zadávacího řízení, včetně následného zastupování před ÚOHS, resp. soudy.
V posledním roce jsme poskytovali kompletní právní servis a zajištění celkové administrativy veřejných
zakázek pro zadavatele, kdy hodnota administrovaných veřejných zakázek se pohybovala v jednotkách
mld. Kč.

SPORTOVNÍ PRÁVO
Stále významnější oblastí naší praxe je také sportovní právo, v rámci kterého poskytujeme právní služby
mnoha sportovním svazům a klubům, jakož i jednotlivým agentům a hráčům z řady sportovních odvětví
(fotbal, hokej, tenis, basketbal, volejbal, golf a další).
Několik kmenových členů naší advokátní kanceláře
rovněž působí v rámci rozhodčích, arbitrážních či legislativních orgánů různých sportovních svazů. V roce

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Atrium Flora – Budova A
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 specializuje na poskytování právních služeb v oblasti
trestního práva, především na obhajobu fyzických a právnických osob, zastupování poškozených a obětí, vykonávací řízení či právní pomoc
svědkům a osobám podávajícím vysvětlení.
Činnost kanceláře zahrnuje také oblast compliance, 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 zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob.
Odborné zázemí, včetně působení na vysokých školách a publikační činnosti, a dosavadní praktické
zkušenosti jsou garantem kvality poskytovaných advokátních služeb.
Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda je prolnutím
praktického i akademického přístupu k trestnímu
právu na úrovni, která je v České republice unikátní.

Advokátní kancelář exkluzivně spolupracuje s advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o. Díky tomu může
poskytnout unikátní a komplexní know-how pro firmy a podnikatele nejen v oblasti trestního práva, ale
také v oblasti práva soukromého a správního.
Na Slovensku spolupracuje s panem profesorem Strémym a jeho advokátní kanceláří Strémy s. r. o.
Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., a JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., jsou také zakladateli a garanty nezávislého odborného webu zaměřeného na trestní právo Trestonline.cz. Projekt vznikl se záměrem nabídnout
širší veřejnosti informativní platformu, která bude
sdružovat a populárně naučným způsobem prezentovat informace a aktuality v oblasti trestního práva
a souvisejících oborů.

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, družstev či společenství vlastníků.
Naše specializace pokrývá různé sféry práva od obchodního a občanského, až po rodinné a trestní
právo, což nám dává možnost poskytovat klientovi profesionální právní poradenství v nejrůznějších
právních oblastech. Právníci naší advokátní kanceláře 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 problém nebo situaci.
Pro náležité řešení všech aspektů právních služeb
spolupracujeme v rámci kanceláře též s daňovým
poradcem, klientům můžeme nabídnout služby spolupracujícího notáře, soudního znalce pro ocenění
nemovitých věcí a závodů a spřízněných soudních
exekutorů. Díky tomu můžeme poskytovat svým klientům kompletní právní servis z jedné adresy.
Nabízíme úroveň právních služeb, kterou očekáváte
od předních právnických kanceláří, včetně schopnosti poskytovat právní služby v anglickém jazyce, a současně flexibilitu a osobní přístup.

Našimi základními pilíři práce pro klienty jsou empatie,
rychlost a spolehlivost. Spolu se vzájemnou důvěrou 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 letech 2021 a 2020 jako
velmi doporučovaná advokátní kancelář v kategorii „Veřejné zakázky“ a „Logistika a dopravní stavby“
a jako doporučovaná advokátní kancelář v kategorii
„Právo informačních technologií“.
Na mezinárodním poli jsme v roce 2021 získali ocenění Experts In Law 2021 - Mergeres & acquisitions Law
firm of the year v rámci Lawyers Worldwide Awards
Magazine.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ KANCELÁŘE
Právo obchodních korporací
Poradenství naší kanceláře v této oblasti zahrnuje
nejčastěji následující oblasti:
Právní poradenství pro začínající podnikatele
(založení korporace)
výběr nejvhodnější formy podnikání, založení
korporace
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registrace korporace k příslušným úřadům
vypracování vzorových smluvních dokumentů
Právní poradenství pro podnikatele
zajištění běžné korporátní agendy, jakými jsou
valné hromady, změny základního kapitálu společnosti a ostatních skutečností zapisovaných do
obchodního 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 zejména 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/převodu účasti na společnosti
právní due diligence 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 průmyslových prostor
developerské projekty
komplexní právní služby pro realitní kanceláře
jednání s bankami
zastupování v územním a stavebním řízení vč. nálezného 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 úschovu peněžních prostředků a listin v naší kanceláři a služby notáře, který má v naší kanceláři
pobočku.

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky 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 zkušenosti
v této oblasti se všemi typy zadávacích řízení a pro
různé specifické zadavatele. Naše služby v oblasti
veřejných zakázek představují zejména:
komplexní poradenství při zadávání veřejných zakázek a administrace zadávacího řízení pro zadavatele, 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
IT spory
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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 související 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 aspektů
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 kryptoměnami
(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 specializuje
zejména na oblast IT práva, obchodního práva, práva k nemovitostem, soukromoprávních sporů a veřejných zakázek. Mezi jeho
klienty patří především největší
správci dopravní infrastruktury v České republice,
významné nadnárodní softwarové společnosti nebo
poskytovatelé zdravotnických služeb a softwaru určeného pro zdravotnická zařízení.

Richard Gürlich je členem advokátní komory od
roku 2000. Je také členem AEA International Lawyers
Network a IACCM (International Association of Contract 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 studijním programu “MBA Real Estate”. V roce 2019 získal 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 pracoval v Advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík (19961998). 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 advokátní praxi se zaměřením především na obchodní
právo, IT právo a nemovitosti. V roce 2019 pak došlo 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 zejména největší dopravní infrastruktury v České republice, významné
společnosti zmiňované v žebříčcích CZECH TOP 100,
municipality nebo významní poskytovatelé zdravotnických služeb.
Před spojením advokátních kanceláří ERHARTOVÁ
VÍTEK & PARTNERS a Gürlich & Co působil od roku
1996 více než osm let v jedné z největších českých advokátních kanceláří, v roce 2003 pak založil s kolegyní
Olgou Erhartovou advokátní kancelář ERHARTOVÁ
VÍTEK & PARTNERS.
Specializuje se především na právní oblasti, ve kterých se potkává veřejné a soukromé právo, zejména
na právo obchodní a na právo veřejných zakázek.
V poslední době se také soustředí na právo související
s dopravní infrastrukturou.
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Jindřich Vítek rozhoduje spory vznikající zejména
z obchodní činnosti jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále je členem několika
rozkladových komisí, a to Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek, Rozkladové komise předsedy
Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a Rozkladové komise Ministerstva kultury.
Jindřich Vítek se aktivně podílí na legislativní činnosti, a to přípravou a připomínkováním návrhů zákonů
pro jednotlivé resorty státní správy (MPO, MMR nebo
MD) nebo přípravou pozměňovacích návrhů pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Je členem 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 Legislativní rady Vlády České republiky a byl členem Rozkladové komise ministra životního prostředí.
Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukončení studia
působí jako odborný asistent na tamější Katedře obchodního práva.
Je autorem monografií Odpovědnost statutárních
orgánů obchodních společností Praha – Wolters
Kluwer ČR, a.s. a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. Spoluautorsky se podílel na publikacích Obchodní právo. Vyd.:
Václav Klemm, 2020, Zákon o opatřeních ke snížení
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Komentář. 1. vydání. Praha
: C. H. Beck, 2017, Právo cenných papírů. 1. vydání.
Praha : C. H. Beck, 2014, Občanský zákoník I. Obecná
část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,
2014, MERITUM Obchodní právo, Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., Kurs obchodního práva. 1.–4. díl,
C.H. Beck, Praha, (Díl druhý – Právnické osoby, Díl
třetí – Obchodní závazky a Díl čtvrtý – Cenné papíry).
Publikuje hlavně v časopisu Právník, Obchodní právo
a EPRAVO.CZ a v letech 2000 až 2002 vedl pravidelnou přílohu „Legislativa do kapsy“ ekonomického
týdeníku Profit.

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
HAJDUK & PARTNERS s.r.o.
We don't see borders. We see possibilities.

O NAŠICH MEZINÁRODNÍCH AKTIVITÁCH

Kdysi dávno v České republice, přímo na hranicích
s Polskem, založil Bogdan Hajduk advokátní kancelář
specializující se na právní pomoc podnikatelům při jejich podnikatelských aktivitách. Čas plynul, kancelář
se rozrůstala a ruku v ruce se svými klienty se mohla
rozvíjet a přesáhnout hranice České republiky…

Našim klientům a jejich potřebám jsme vždy nablízku, ať už se nacházejí v České republice, na Slovensku, v Polsku nebo jinde ve světě. Rozumíme nejen
právním předpisům, ale také kultuře, mentalitě
a očekáváním klientů. Naši advokáti jsou členy advokátních komor v Česku, Polsku i na Slovensku.
Můžeme své klienty komplexně zastupovat v každé
z těchto tří zemí, a to i díky naší široké síti kontaktů.

Zní to trochu jako z pohádky? Možná, ale tohle je
skutečný příběh naší advokátní kanceláře. Samozřejmě bychom se mohli pochlubit tím, že dnes
působíme na území tří států: České republiky, Slovenska a Polska. Mohli bychom také říci, že máme
více než 20 let zkušeností s poskytováním služeb
klientům, a to včetně velkých globálních hráčů, kteří působí na mezinárodních kapitálových trzích. To
všechno je pravda. Není to ale to, co nás skutečně
odlišuje.
Vynikáme tím, že rozumíme skutečným potřebám a očekáváním klientů působících na polském, českém a slovenském trhu. Nejen proto,
že mluvíme těmito jazyky. Známe tři zcela odlišné právní systémy a dokonale jim rozumíme.
Víme, s jakými problémy se podnikatelé denně
potýkají.
Klientům pomáháme vždy s úsměvem na tváři. Spolupráce s námi je příjemná a jednoduchá. Výsledkem jsou doporučení získaná ve třech kategoriích
žebříčku Právnická firma roku 2021.

Víme, co máme dělat. A víme, jak to udělat ve prospěch vašeho podnikání – bez ohledu na to, kde ho
provozujete.
We know what to do. And we know how to do it
for the benefit of your business – no matter where you run it.

CO DĚLÁME
Zahraniční obchodní aktivity
komplexní právní poradenství v oblasti mezinárodního práva soukromého (Slovensko, Polsko a další
země EU, jakož i území Velké Británie, Izraele, Argentiny, Singapuru a USA),
právní poradenství v oblasti přeshraničních a mezinárodních fúzí a akvizic,
poskytování služeb při zakládání společností
v zahraničí,
vymáhání mezinárodních pohledávek,
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příprava mezinárodních obchodních smluv,
právní zastupování ve správních a soudních řízeních na území České republiky, Slovenska a Polska.

Kapitálové trhy
poradenství klientům při volbě vhodných řešení
pro zajištění financování podnikatelských projektů,
právní služby společnostem, které se zaměřují na
podnikání v oblasti poskytování finančních služeb
a pojišťovnictví,
právní služby při založení struktur kolektivního investování, nastavení vnitřních procesů a příprava
opatření proti praní špinavých peněz (AML),
zastupování v řízeních o udělení licencí ČNB v oblasti finančních služeb, poradenství při emisích
dluhopisů, nastavení distribuce investičních a jiných finančních produktů včetně přípravy veškeré
související smluvní dokumentace.

Insolvenční řízení
služby pro dlužníky a věřitele,
poskytování právních služeb již ve fázi hrozícího
úpadku, návrhy na zahájení insolvenčního řízení,
přihlašování pohledávek, zastupování ve věřitelských orgánech, poskytování právních služeb při
oddlužení i reorganizaci,
pomoc s přípravou reorganizačních plánů.

Developerské projekty, nemovitosti a stavební
řízení
příprava smluv o převodu nemovitostí i jiném nakládání s nemovitostmi,
právní poradenství při financování developerských
projektů včetně jejich realizace,
due diligence o právním stavu nemovitostí,
zastupování v územních a stavebních řízeních,
včetně jednání s orgány památkové péče, ochrany
životního prostředí a dalšími,
poskytování právních služeb v oblasti ochrany životního prostředí,
příprava nájemních smluv,
příprava smluv se zhotoviteli a architekty, příprava
smluv o dílo a smluv o zajištění inženýrské činnosti,
poradenství při zajišťování financování, včetně financování z fondů EU,
právní zastupování ve správních a soudních
řízeních.

Obchodní smlouvy
aktivní účast na jednáních o dohodách různých
typů, včetně nestandardních smluv,
právní pomoc při změnách smluv v době jejich trvání, při sjednávání podmínek a podmínek ukončení smlouvy, jakož i v případech porušení ze strany smluvního partnera,
dohody o převodu akcií, společenské smlouvy
nebo dohody mezi akcionáři, dohody mezi statutárními orgány a společnostmi,
smlouvy o úvěru, investiční dohody, postupování
pohledávek,
kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení,
licenční smlouvy, všeobecné obchodní podmínky,
smlouvy o mlčenlivosti, smlouvy o zákazu konkurence atd.

Veřejné zakázky
komplexní právní služby v oblasti veřejných zakázek
a veřejné podpory, včetně financování z fondů EU,
služby spočívající v přípravě zadávací a smluvní dokumentace a zhodnocení nabídek uchazečů,
zastupování klientů při vyřizování námitek nebo
v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Sporná agenda a vymáhání pohledávek
komplexní právní podpora s veškerou problematikou, vyplývající ze soudních a správních řízení souvisejících s vymáháním pohledávek na územích
spadajících do jurisdikce všech výše uvedených
zemí, tj. Česka, Polska a Slovenska,
zastupování klientů před soudy všech stupňů v občanskoprávních, trestních a správních věcech v širokém spektru aktivních i pasivních sporů, mimo
jiné v otázkách vymáhání pohledávek, náhrady
škody a nemajetkové újmy, bezdůvodného obohacení, jakož i v exekučním řízení,
pomoc našim klientům s efektivním vymáháním
a prosazování jejich práv, profesionální právní poradenství v právně či věcně komplikovaných kauzách v České republice i v zahraničí.

E-commerce
komplexní právní
e-commerce,

poradenství

v

oblasti
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příprava a úprava všeobecných obchodních podmínek e-shopů,
příprava smluv uzavíraných adhezním způsobem
a mimo obchodní prostory,
poskytování podpory při likvidaci a prodeji e-shopů a příprava smluv o prodeji e-shopů,
poskytování poradenství v oblasti autorských práv
na internetu (užití textů, grafiky, fotografií na webových stránkách) a při případech porušení autorských práv na internetu,
podpora při prodeji domén a ve sporech týkajících
se domén.

Obce, města, kraje
právní služby obcím a vyšším územním samosprávným celkům (krajům) zejména v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory, včetně podpory
v rámci fondů Evropské unie,
právní podpora klientů z oblasti samosprávy při zadávání veřejných zakázek, příprava zadávací a další
smluvní dokumentace související s veřejnými zakázkami, příprava podkladů k hodnocení nabídek
uchazečů,
zastupování při vyřizování námitek nebo v řízení
o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže,
poradenství a příprava smluvní dokumentace v oblasti dispozic s obecním majetkem a investic (převody, nájmy a další formy dispozic, smlouvy o dílo),
komplexní právní služby v oblasti příspěvkových
organizací (zakládání, změny), včetně pracovně-právní agendy,
poradenství a příprava podkladů v oblasti předpisů
vydávaných územními samosprávnými celky (nařízení, vyhlášky).

lečnosti, včetně smluvního ošetření vztahů mezi
zakladateli a společníky,
právní služby související s ochranou duševního vlastnictví, nastavení a úprava smluvních vztahů s obchodními partnery a klienty začínajících společností,
vyřízení všech potřebných povolení a souhlasů plynoucích z veřejnoprávních předpisů, vytvoření funkčních systémů odměňování a motivace pro zaměstnance a smluvní partnery začínajících společností,
úprava podmínek pro financování začínajících společností investory, zejména ve formě private equity
a venture kapitálu,
zastupování našich klientů při přípravě smluvní
dokumentace a vyjednávání smluvních podmínek
pro vstup, due diligence, poradenství při poskytování finančních prostředků, v oblasti zhodnocování
investic a v souvislosti s rolí investora ve struktuře
start-upové společnosti,
právní podpora při vstupu na zahraniční trhy, zejména na trzích Slovenska, Polska, Maďarska, Španělska, Rakouska, Argentiny, Singapuru, Vietnamu
a USA.

Kontaktuje nás
Jsme otevřeni novým výzvám a lidem – pracujeme
napříč hranicemi. Pokud se Vám tato strategie líbí
a hledáte poradce, kteří vidí výzvy jako příležitost
k rozvoji – spojte se s námi. Jsme tu pro Vás!
We are open to the world and people - that's why
we work across borders. If you appreciate this
strategy and are looking for advisors who see
challenges as an opportunity for development –
do not hesitate and contact us. We're here (and
there) for you.

Start-upy
komplexní právní služby osobám zakládajícím společnosti, jednotlivým začínajícím společnostem
i investorům, zaměřené na naplnění jejich podnikatelských záměrů v dynamickém a inovativním
start-upovém prostředí,
právní pomoc klientům (osobám zakládajícím společnost, začínajícím společnostem nebo investorům) ve všech fázích existence start-upu, počínaje
poskytnutím právní podpory v tzv. pre-existing
fázi společnosti, poté při založení společnosti ve
vhodné formě, úpravě modelu správy a řízení spo-

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o.
nám. Svobody 527
739 61 Třinec
Tel:
+420 558 711 529
e-mail: office@hajduk.cz
www.hajduk.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 českém trhu. Advokátní kancelář má pracoviště
v Praze, Hradci Králové a Náchodě, přičemž na
poskytování právních služeb a provozu advokátní kanceláře se podílí v současné době okolo
70 pracovníků. Z tohoto počtu odborný tým advokátní kanceláře tvoří spolu s partnery dalších
40 advokátů a advokátních koncipientů. Profesní tým advokátní kanceláře tvoří významní
odborníci, kteří pravidelně publikují v odborných časopisech a působí jako zkušení a aktivní
členové v orgánech předních institucí a věnují
se přednáškové činnosti, zvláště pro odbornou
veřejnost. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, 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 desetiletí své existence shromáždila know-how, které
je svým rozsahem i kvalitou v českém prostředí
unikátní.
Nedílnou součástí kanceláře je insolvenční tým, vedený insolvenčním správcem, JUDr. Janem Malým,
který si v roce 2013 prohloubil kvalifikaci a složil
zkoušky insolvenčního správce se zvláštním povolením. V roce 2019 tuto pozici úspěšně obhájil. Logickým vyústěním dlouhodobé historie a tradice v poskytování právních služeb v oblasti insolvence, bylo
založení dceřiné společnosti advokátní kanceláře,
společnosti s ručením omezeným HJF Insolvenční.
Tato společnost je jedním ze zakládajících společníků VPI CZ, v.o.s. - Vše Pro Insolvenci. Tato společnost
je veřejná obchodní společnost, která se specializuje
na poskytování služeb v oblasti insolvence. Specifická specializace insolvenčního správce se zvláštním
povolením pak přímo předurčuje naši společnost
pro výkon ve velkých a zvláště složitých insolvenčních řízeních.
Od roku 2012 do současnosti se kancelář pravidelně umisťuje v prestižní soutěži Právnická firma
roku jako velmi doporučovaná či doporučovaná
kancelář především v těchto kategoriích: trestní
právo, regionální právnická firma roku, řešení
sporů a arbitráže a daňové právo. V roce 2016
se kancelář stala vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii: Regionální právnická
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firma roku. V roce 2019 Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. slavila úspěch
v podobě vítěztsví Právnická firma roku 2019
v kategorii: Logistika a dopravní stavby, a toto
prvenství si udržela i v roce 2020. V roce 2021 kancelář obhájila úspěch z roku 2016 a stala se Regionální právnickou firmou roku.
Velice důležitou profesní odborností, kterou disponují zástupci naší advokátní kanceláře v oblasti správního práva, je schopnost erudovaně uplatňovat práva
klientů v rámci správního soudnictví, tedy v rámci žalob proti rozhodnutím orgánů veřejné správy. Advokátní kancelář se v tomto ohledu věnuje obraně klientů proti rozhodnutím příslušných orgánů především
v oblasti daňové či oblasti jiných povinných odvodů.
V roce 2013 JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., partner naší
kanceláře, obsadil 2. místo v prestižní soutěži Právník roku, kategorie Talent roku, s prací na téma:
Není daně bez zákona?
Právní služby jsou nabízeny především na území
České republiky, zemí EU a v případě potřeby lze
zajistit poskytnutí právní služby i jinde v zahraničí.
K tomu slouží aktivní členství kanceláře v nadnárodním sdružení ABL (Alliance of Business Lawyers).
JUDr. Pavel Fráňa je rozhodcem u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zároveň
se JUDr. Pavel Fráňa aktivně věnuje mediaci a je
rovněž jedním ze zapsaných mediátorů v rejstříku
Ministerstva spravedlnosti. JUDr. Jiří Hartmann je
místopředsedou odvolací kárné komise České
advokátní komory. JUDr. Jiří Janeba je členem
České advokátní komory: člen Kontrolní rady
ČAK, zkušební komisař u advokátních zkoušek a od
roku 2018 je JUDr. Jiří Janeba aktivním rozhodcem
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
ČR a Agrární komoře ČR. JUDr. Jan Malý je regionální představitel ČAK ve Východočeském
regionu.
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je špičková česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu významným klientům v soukromé i veřejné sféře, v České
republice i v zahraničí. Zároveň je advokátní kancelář
uznávána a oceňována odbornou veřejností, známa
mezi laickou veřejností a kladně vnímána advokátním stavem.

NÁŠ TÝM
JUDr. Jiří Hartmann, advokát
JUDr. Jiří Hartmann je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce
1987 získal titul doktora práv.
Absolvoval stáž ve Velké Británii,
Spojených státech amerických
a v Austrálii. Od počátku své kariéry se věnuje advokacii a jeho praxe se zaměřuje na obchodní právo,
fúze a akvizice, finanční a bankovní právo, investiční
právo a likvidace. JUDr. Jiří Hartmann je zakládajícím
členem sdružení advokátů založeného v roce 1990,
které v krátké době po svém vzniku zaujalo rozsahem poskytovaných právních služeb významné místo v České republice a v současné době odborností,
růstem počtu advokátů a dalších právních odborníků
patří na přední místo na českém i zahraničním trhu.
JUDr. Jiří Hartmann je dále místopředsedou odvolací kárné komise České advokátní komory, členem
Sekce pro advokátní tarif České advokátní komory
a dále působí v řadě představenstev a dozorčích rad
akciových společností.

JUDr. Pavel Fráňa, advokát
JUDr. Pavel Fráňa je absolventem
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je jedním z partnerů
Advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
V této advokátní kanceláři působí
již od roku 1996 a ve své praxi se zaměřuje na obchodní
právo, finanční právo, právo cenných papírů, mediální
právo a mezinárodní právo. V průběhu své praxe mimo
jiné poskytoval právní služby při akvizici a reorganizaci
dvou největších privátních televizí v České republice,
zastupoval řadu významných klientů ve sporech u soudů obecných, rozhodčích i u Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory ve Francii
(International Chamber of Commerce - ICC). Od roku
2004 je JUDr. Pavel Fráňa aktivním rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Získal ocenění „Best Lawyer of the Year 2009“
v oblasti procesního práva, rozhodčího řízení a mediace. JUDr. Pavel Fráňa je rovněž zapsaným mediátorem
v rejstříku Ministerstva spravedlnosti. Hovoří plynně
anglicky a italsky.
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JUDr. Jan Malý, advokát
JUDr. Jan Malý je absolventem
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul v roce 2000 a titul doktora práv v roce 2003. Od samého
počátku své kariéry se věnuje
advokacii, přičemž se jeho praxe zaměřovala a zaměřuje především na oblast trestního práva a obchodně-závazkových vztahů. V roce 2013 složil zkoušky pro
insolvenčního správce se zvláštním povolením. Zároveň je JUDr. Jan Malý ohlášeným společníkem společnosti VPI CZ v.o.s. - Vše Pro Insolvenci a regionální
představitel ČAK ve Východočeském regionu.
Od roku 2013 se stal partnerem advokátní kanceláře.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.,
advokát
JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., je
advokátem v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři, s.r.o. od roku 2009.
Absolvoval 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 zakládajícím členem Unie daňových poplatníků a členem sekce pro
veřejné právo České advokátní komory. Pravidelně
vystupuje na konferencích a seminářích a je autorem
či spoluautorem čtyř knih a několika desítek odborných článků.
Od roku 2017 se stal partnerem advokátní kanceláře.

JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D.,
advokátka
JUDr. Andrea Vejběrová, Ph.D. je
absolventkou Právnické fakulty
Univerzity Karlovy, kde absolvovala také doktorské studium
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 speciali-

zuje především na obhajobu trestných činů hospodářských a majetkových a dále na spornou agendu týkající se obchodních závazkových vztahů. Dále se věnuje
problematice restitucí dle zákona o půdě. Je členkou
Sekce pro trestní právo České advokátní komory.
Od roku 2017 se stala partnerem advokátní kanceláře.

JUDr. Jiří Janeba, advokát
JUDr. Jiří Janeba je absolventem Právnické fakulty MU
v Brně, kde vedle magisterského studia absolvoval též doktorské studium v oboru obchodního práva. V advokátní praxi se
zaměřuje zejména na oblasti obchodního práva,
korporátního práva, fúzí a akvizic. Je členem Kontrolní rady České advokátní komory, zkušebním
komisařem u advokátních zkoušek a od roku 2018
je JUDr. Jiří Janeba aktivním rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR.
Od roku 2020 se stal partnerem advokátní kanceláře.

Mgr. Martin Koudele, advokát
Mgr. Martin Koudele je advokátem v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři,
s.r.o. od roku 2015. Vystudoval
Bratislavskou vysokou školu práva a je advokátem jak České, tak
i Slovenské advokátní komory. Ve své advokátní praxi
se specializuje především na obchodní právo, korporátní právo, fúze, akvizice, energetické právo.
Od roku 2022 se stal partnerem advokátní kanceláře.

JUDr. Michal Škudrna, advokát
JUDr. Michal Škudrna je advokátem v Advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři,
s.r.o. od roku 2014. Absolvoval
Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, kde vedle magisterského studia absolvoval též doktorandské studium
v oboru trestního práva. V advokátní praxi se zaměřu-
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je především na řešení sporů a arbitráže, právo automobilového průmyslu, pojistné právo, developerské
a nemovitostní projekty, duševní vlastnictví, právo
informačních technologií.
Od roku 2022 se stal partnerem advokátní kanceláře.

NAŠE NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OCENĚNÍ:
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku 2016
a 2021 v kategorii: Regionální právnická firma roku.

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je vítězem soutěže Právnická firma roku
2019 a 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
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Advokátní kancelář
Chrenek, Kotrba spol. s r. o.
Přes 25 let právních zkušeností
Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. je
přední českou advokátní kanceláří, která na českém
advokátním trhu působí již více než čtvrt století. Svou
pověst si tehdy v roce 1995 začala budovat pod jmény
tehdejších společníků jako Jansta & Kostka. Od svého založení až do dnešních dnů je základním krédem
kanceláře poskytování kvalitních právních služeb klientům, a to ve všech oblastech práva.
Po 25 letech na trhu došlo v květnu roku 2020 ke změnám ve vlastnické struktuře a od tohoto data má kancelář tři partnery, kterými jsou JUDr. Tomáš Chrenek,
LL.M., MPH, JUDr. Jakub Kotrba a JUDr. Jan Nemanský. Od 1. ledna 2021 pak došlo i ke změně obchodní
firmy kanceláře na současnou podobu, tedy Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. Kancelář
působí nejen v Praze, kde začínala, ale také v Brně,
Olomouci a od roku 2021 Bratislavě.
V současné době tvoří tým kanceláře bezmála 70 lidí.
O třech partnerech již byla řeč, dále se na poskytování
právních služeb podílí 25 spolupracujících advokátů
a 8 koncipientů. Samozřejmě nelze zapomínat na stabilní administrativní zázemí, které umožňuje právnímu týmu soustředit se na podstatné věci.
Jak již bylo výše naznačeno, poskytuje advokátní
kancelář široké spektrum právních služeb ve všech
oblastech českého a slovenského práva a práva Evropské unie. Aby byl pro klienty zajištěn maximální

servis a služby na špičkové úrovni, byly v advokátní
kanceláři pro řešení konkrétních případů vytvořeny
specializované odborné týmy, které ve vzájemné spolupráci a s nejvyšším možným využitím odborných
kvalit každého člena zajišťují nalezení efektivního řešení pro naplnění potřeb klientů advokátní kanceláře.
Mezi členy naší kanceláře najdeme rozhodce, funkcionáře ČAK, vysokoškolské pedagogy, publikující
autory a zejména experty s mnohaletými praktickými
právními zkušenostmi. Ostatně ve společnosti Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. zastáváme
názor, že stejně jako je teorie bez praxe nepraktická,
praxe bez teorie se stává povrchní a hrubou. I proto
je Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. od
roku 2021 jedním z garantů LL.M. programu zaměřeného na zdravotnictví a právní otázky s ním spojené
na Prague International Business School.

KOMPLEXNÍ PRAXE
Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. poskytuje klientům všestrannou právní pomoc, ať už se jedná o právo obchodních společností, akvizice a fúze,
insolvenční právo, právo týkající se bankovnictví
a financí, právo informačních technologií, právo hospodářské soutěže, sportovní právo či pilíře „tradiční“
advokacie jako je právo rodinné, právo závazkové
a v neposlední řadě právo trestní. Speciální agendou,
která je společností Advokátní kancelář Chrenek,
Kotrba spol. s r.o. dlouhodobě řešena, je problematika související s restitucemi a soudními spory, kterých
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v souvislosti s restitucemi probíhá (a zřejmě ještě
nějakou dobu probíhat bude) značné množství a ve
kterých jsou klienti advokátní kanceláře dosud velmi
úspěšní.
Oblastí, v níž zdaleka nejde jen o právo a v níž nás
těší, že můžeme být úspěšní, je zajištění všestranného komplexního právního servisu pro klienty z oblasti
zdravotnické péče, protože zde možná více než jinde
nejde jen o strohý výklad práva, ale především o to,
aby příjemci právních služeb měli díky službám advokátní kanceláře prostor pro bezproblémovou realizaci
svého poslání.
Jednou ze zásadních součástí kolektivu Advokátní
kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o. je i tým veřejných zakázek, když v roce 2021 se Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. podílela na veřejných
zakázkách z mnoha oborů, jež se týkaly nejrůznějších
typů činností od komplexního řešení snížení energetické náročnosti budov nemocnice přes služby
související s údržbou veřejného prostoru, zajištění
elektronického způsobu výběru poplatků v dopravě,
zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků vztahující se k očkování až po dodávku kolejových vozidel, vše v hodnotách miliard korun. Byť byly
uvedené (a i zde neuvedené) projekty velmi různorodé, vždy bylo voleno řešení se zřetelem k tomu, že
tato práce ovlivní nejen klienty (ať už zadavatele nebo
uchazeče), ale i mnoho lidí mimo tento základní vztah
a nejednou se výsledek dotkne života všech obyvatel
naší země. Úsilí o bezchybnou práci je tak pro naše
právníky samozřejmostí.
Mimo vítězství v kategorii Veřejné zakázky byla Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. úspěšná
i v dalších šesti kategoriích. Jako doporučovaná kancelář se umístila v kategoriích Právo obchodních společností, Právo hospodářské soutěže, Fúze a akvizice,
Bankovnictví a finance, Právo informačních technologií a Trestní právo. Jako velmi doporučovaná kancelář pak byla vyhodnocena v kategorii Zdravotnické
právo.

NEJEN PRAHA
Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o. byla
založena v Praze, nicméně za desetiletí své existence
se jí hlavní město stalo v nejlepším slova smyslu malým, neboť chtěla být blíže svým mimopražským kli-

entům. V roce 2009 tak byla otevřena pobočka v Brně.
Následně na základě výborných zkušeností pokračovala Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r.o.
v rozšíření pole svého působení a v roce 2019 otevřela pobočku v Olomouci. Po změně společníků v roce
2020 bylo v tomto trendu pokračováno a v roce 2021
byla otevřena první pobočka advokátní kanceláře
mimo Českou republiku, a to u sousedů na Slovensku, konkrétně v Bratislavě.
A i když jsou někdy problémy řešené klienty na pobočkách do jisté míry odlišné od problémů klientů
v Praze, zcela jasně se ukazuje, že řešením je vždy
zodpovědný a inovativní přístup jak ke klientovi, tak
k případu. Vítaným bonusem je pak to, že ve všech
městech, kde má Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba
spol. s r.o. své pobočky, jsou právnické fakulty a spolupráce se studenty je velmi přínosná pro obě strany.

OCENĚNÍ
Vždy pro nás je největší odměnou spokojenost našeho klienta a pocit dobře odvedené práce. Nicméně
nebudeme lhát, že umístění v Právnické firmě roku
2021 celý náš tým velmi potěšilo. O to více, že úspěch
jsme nezaznamenali jen v kategorii Veřejné zakázky,
v níž jsme zvítězili, ale byli jsme oceněni i jako velmi
doporučovaná kancelář v oblasti Zdravotnické právo
a jako doporučovaná kancelář v kategoriích Právo
obchodních společností, Právo hospodářské soutěže, Fúze a akvizice, Bankovnictví a finance a Trestní
právo.
I na Slovensku se nám podařilo v nelehké konkurenci
získat vítězství v rámci Právnické firmy roka 2022, a to
v kategorii Zdravotnícke právo, doporučovanou kanceláří jsme pak byli v kategorii Verejné obstarávanie.
Pro nás všechny z Advokátní kanceláře Chrenek,
Kotrba spol. s r.o. jsou výše uvedená ocenění nejen
radostí, ale i potvrzením toho, že současná advokacie
vyžaduje kvalitní tým lidí a my jsme rádi, že můžeme
říci, že takový tým máme.
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SPOLEČNÍCI

JUDr. Jan Nemanský
JUDr. Tomáš Chrenek, LL.M.,
MPH

Tomáš Chrenek je od roku 2020
společníkem Advokátní kanceláře Chrenek, Kotrba spol. s r.o. Působí zde od roku 2009, a to zprvu na pozici právního asistenta
a následně na pozici advokátního koncipienta. Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvoval v roce 2011 a od roku 2015 je zapsán v seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod
č. 16053, v seznamu usazených evropských advokátů
vedeném Slovenskou advokátskou komorou je pod
č. 300407 zapsán od roku 2020. Na University of Oxford, Magdalen College studoval na pre-graduálním
stupni. Doktorský titul získal na Paneurópské vysoké
škole v Bratislavě, titul LL.M. mu byl udělen na IE Business School v Madridu a titul MPH získal na Slovenské zdravotnické univerzitě. V rámci své specializace
poskytuje právní služby v oblasti práva obchodního,
zejména pak práva obchodních společností a v oblasti práva mezinárodního. Hovoří česky, slovensky,
anglicky a španělsky.

Jan Nemanský je společníkem
v Advokátní kanceláři Chrenek,
Kotrba spol. s r.o. od roku 2014.
V kanceláři působí od roku 2001.
Od roku 2005 je advokátem zapsaným pod č. 10599 v seznamu
advokátů vedeném Českou advokátní komorou a od
roku 2020 je zapsán v seznamu usazených evropských
advokátů vedeném Slovenskou advokátskou komorou pod č. 300405. V rámci své specializace poskytuje
komplexní právní služby v oblasti práva občanského,
obchodního a závazkového se zvláštním zaměřením
na poskytování právních služeb spojených s problematikou pohledávek a jejich řešení. Je dlouholetým
členem Kontrolní rady České advokátní komory. Je
také aktivním rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky. Hovoří česky a anglicky.

JUDr. Jakub Kotrba
Jakub Kotrba působí v Advokátní kanceláři Chrenek, Kotrba
spol. s r.o. od roku 1997, přičemž
v současnosti je řídícím společníkem advokátní kanceláře. Od
11. října 2001 je advokátem zapsaným pod č. 09161 v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou a od roku 2020 je zapsán
pod č. 300406 také v seznamu usazených evropských
advokátů vedeném Slovenskou advokátskou komorou. V rámci své specializace poskytuje právní služby
v oboru obchodního práva se zaměřením na právo
obchodních společností, jejich přeměn a právo cenných papírů. Hovoří česky a anglicky.

Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o.
Těšnov 1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 875 402
e-mail: kancelar@chrenek-kotrba.cz
www.chrenek-kotrba.cz
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Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je
silnou a stabilní kanceláří s více jak třicetiletou
tradicí budovanou nejen v domácím Pardubickém kraji, ale i na celostátní úrovni. Činnost
kanceláře navázala na dlouholeté zkušenosti
a úspěšnou profesní 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 Libochowitzové, partnerů advokátní
kanceláře.

OCENĚNÍ
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. pravidelně boduje v prestižní anketě Právnická firma roku,
kdy v roce 2020 již po třetí v řadě obhájila své vítězství
v kategorii Regionální právnická firma roku vyhlašované společností EPRAVO.CZ. Z loňského slavnostního vyhlášení této soutěže si dovezli, stejně jako
v předchozích letech, i řadu umístění v odborných
kategoriích, a to jako velmi doporučovaná regionální
advokátní kancelář a velmi doporučovaná advokátní
kancelář v oblasti trestního práva, dále pak i dopo-
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ručovaná firma v oblasti compliance, v kategorii logistika a dopravní stavby a také v oblasti českých firem na mezinárodních trzích.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. však
sbírá úspěchy i na mezinárodní úrovni – v roce 2019
Mgr. Dana Libochowitzová, 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.
V následujících letech zvítězila Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři v mezinárodním žebříčku Global 100
jako advokátní kancelář roku 2020 v oboru trestního
práva pro oblast České republiky a v loňském roce
získala nejvyšší ocenění v mezinárodní soutěži Legal
100, vyhlašované společností Lawyer International,
v kategorii Trestní právo pro oblast České republiky.

TEAMSPIRIT
Základem úspěchu Advokátní kanceláře JELÍNEK &
Partneři s.r.o. je její všestrannost, neboť poskytuje
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 kvalifikovaným administrativním personálem. Součástí sehraného 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 soukromé 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 spolehlivého partnera pro komplexní řešení veškerých
právních potřeb jejích klientů, včetně těch velmi náročných a složitých.
Vedle souhrnného právního servisu advokátní kancelář nabízí i zajištění dílčích právních úkonů, zhotovení
stanovisek, analýz právních dopadů a rizik spojených
s činností právnických i fyzických osob na území České 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 trestního práva a dále ve sféře obchodního práva, v jehož
intencích zajišťuje nejen běžný servis spojený s obchodními závazkovými vztahy, spornou agendou
a standardními korporátními potřebami, ale poskytuje své služby i v oblastech přeměn korporací, koncernového práva a zakládání společností.
Kancelář svým klientům nabízí též zajištění kompletního servisu spojeného s administrací veřejných
zakázek, včetně právní podpory při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Samozřejmostí pro Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je též poskytování 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. poskytuje právní poradenství a služby svým klientům
v jazyce českém, anglickém, německém, ruském
a francouzském.

DISKRÉTNOST A PARTNERSTVÍ
Samozřejmostí pro advokátní kancelář je naprostá
diskrétnost, loajalita a pevné partnerství, nadstandardní 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 specializovaná právní témata, a to jak pro klienty kanceláře,
tak i pro širší veřejnost. Oblíbená přednášková témata právníků kanceláře jsou zejména z oblasti práva
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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 odborných právních platformách v tištěné i elektronické verzi.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. má
úzké pracovní kontakty s řadou velkých zahraničních
právních firem, díky kterým čerpá mezinárodní zkušenosti a kontakty, což jí umožnuje podílet se na mezinárodních transakcích uskutečňovaných po celém
světě a podporovat mezinárodní rozvoj svých klientů.
Zajišťuje nejen přípravu 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 & Partneři s.r.o.
a výkonu advokacie se věnuje
nepřetržitě více než 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. daňovou 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 korporátní klientelu, developerské projekty a s tím
související smluvní dokumentaci. V případě tuzemské
či nadnárodní velké korporátní klientely vede tým lidí
podílejících se na komplexním procesu převzetí společnosti, účastní se obchodních jednání, analyzuje
rizika převodu pro klienta, zaštiťuje veškerou smluvní agendu a participuje na stabilizaci pozice klienta
v nové korporaci, a to jak z pozice zaměstnavatele,
tak obchodního partnera. JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D.
je zastáncem proaktivního přístupu ke klientům a dbá
na to, aby se klientovi při poskytování právních služeb
dostalo nejen pomoci v právu, ale aby advokát, potažmo advokátní kancelář, byla útočištěm klientů i při
hledání životně důležité duševní pohody. Za klíčové

atributy povolání advokáta považuje mlčenlivost a férový přístup ke klientům a kolegům z branže.

JUDr. Tereza Jelínková
Advokát a partner kanceláře
JUDr. Tereza Jelínková je spoluzakladatelem Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. a je
velmi zásadovým advokátem se
vstřícným přístupem k dohodovacímu procesu. V advokátní kanceláři zajišťuje komplexní management
a pečuje o stále rozrůstající se stabilní portfolio klientů, s nimiž je v dennodenním kontaktu. JUDr. Tereza
Jelínková je díky nasbíraným zkušenostem z advokátní praxe a objektivnímu právnímu povědomí schopna
poskytovat právní poradenství v oblasti práva trestního, rodinného a obchodního, včetně poradenství při
procesu zadávání veřejných zakázek. Klientům kanceláře dále poskytuje právní služby a poradenství spojené se zajištěním smluvní agendy týkající se logistických či expedičních služeb a poradenství týkající se
přepravy osob a zboží, 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 získala při zastupování klientů advokátní kanceláře ve sporech ze smluv o dílo v rámci realizovaných
developerských projektů, a to jak z pozice velkých
developerů, tak z pozice jejich klientů. Její silnou
stránkou je selský rozum, energičnost a nasazení pro
nalezení co nevhodnějšího řešení případu klienta s co
nejpřijatelnějšími náklady. Při jednání JUDr. Tereza
Jelínková preferuje otevřený přístup a čestnost vůči
klientovi.

Mgr. Dana Libochowitzová
Advokát a partner kanceláře
Advokát Mgr. Dana Libochowitzová je společníkem Advokátní
kanceláře JELÍNEK & Partneři
s.r.o., v níž působí téměř od samého počátku své profesní dráhy v advokacii. Ve své
každodenní praxi se věnuje zejména oblasti trestního
práva, obchodního, občanského práva, práva ochrany osobních údajů, zbrojního a bezpečnostního práva a Compliance. V oblasti trestního práva se specia-
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lizuje především na organizovanou a hospodářskou
trestnou činnost a připravuje strategie obhajoby.
Mgr. Dana Libochowitzová dlouhodobě zastupuje
řadu klientů figurujících v kauzách řešených speciálními složkami orgánů činných v trestním řízení, které
si obvykle žádají specifický a velmi důkladný přístup
k obhajobě. Její denní aktivity jsou zaměřeny na
zpracování komplexní obchodní smluvní dokumentace podnikatelů, včetně smluv leasingových a smluv
o dílo. Mgr. Dana Libochowitzová se dále zabývá
řešením případů s mezinárodním 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 materiálem (ať už v rámci Evropské unie či na mezinárodní 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 velmi 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. Jsme zavedená advokátní firma se sídlem v Praze.
V průběhu let se nám podařilo vybudovat stabilizovaný kmen klientely, složené z tuzemských
i zahraničních subjektů z oblasti výroby, obchodu, služeb a dalších sfér podnikání. Od svého
založení prošla naše kancelář dynamickým vývojem ve všech sférách činnosti a dosud se řadíme mezi přední advokátní kanceláře v České
republice. Zakládáme si na tradici a moderním
stylu práce.
V advokátní kanceláři působí výkonný tým složený
z právníků s advokátní licencí a advokátních koncipientů. 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. Většina právníků působících
v naší kanceláři má kromě své všeobecné kvalifikace i specializované odborné znalosti v některém
z oborů práva.
V mnoha právních oborech, jako např. právu duševního vlastnictví, jsou advokáti naší kanceláře řazeni
mezi přední české odborníky a v posledních letech
získali v těchto právních oborech řadu prestižních
ocenění. V roce 2013, 2015 a 2016 získala kancelář
ocenění Právnická firma roku právě v kategorii Duševní vlastnictví; v letech 2017, 2020 a 2021 pak ocenění
Velmi doporučovaná kancelář.

AKKP poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně
uplatňování před soudy obecnými i rozhodčími; zastupuje klienty při jednáních se státními orgány a institucemi. Mezi klienty AKKP patří významné české
i mezinárodně působící obchodní společnosti, jako
například MEG spol. s.r.o., se kterou jí pojí dlouholetá
spolupráce.
Pokud se týče oborů, ke kterým se vztahuje činnost
vykonávaná naší advokátní kanceláří, pokrývá náš
tým širokou oblast specializací.
OBCHODNÍ A OBČANSKÉ PRÁVO | MEZINÁRODNÍ
OBCHODNÍ PRÁVO | AUTORSKÉ PRÁVO | PATENTOVÉ
PRÁVO | IT PRÁVO VČETNĚ GDPR | MEDIÁLNÍ PRÁVO |
ZNÁMKOVÉ PRÁVO | PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | SPRÁVNÍ PRÁVO | ÚČAST
ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU I DAŇOVÉ PRÁVO | FINANČNÍ PRÁVO | DEVIZOVÉ PRÁVO A APLIKACE CELNÍCH PŘEDPISŮ | PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ DOMÁCÍCH
I ZAHRANIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ A FIREM | TRESTNÍ
PRÁVO
AKKP je členem společnosti International Practice
Group zahrnující desítky advokátních kanceláří, daňových 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-
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mích (např. USA, Čína) a konkurovat tak mezinárodním advokátním kancelářím.
Mimo běžné poskytování právních služeb klientům
připravuje AKKP pro klienty i pravidelné informace
o zásadních změnách právních předpisů. Většina advokátů AKKP je také velmi činná i v jiných právních aktivitách, např. jako přednášející či spoluorganizátoři
na celé řadě specializovaných konferencí a seminářů
v České republice i zahraničí. Do okruhu týmu AKKP
patří i autoři monografií z oblasti 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.:
+420 224 819 334
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 České republice po 17. listopadu 1989, která
se stala plně soukromá. Od července 1990 musel
každý advokát jít se svojí kůží na volný trh, anebo se s výkonem advokacie zcela rozloučit. Právní pomoc (později právní službu) od tohoto data
vykonávají advokáti bez jakékoliv ingerence, ale
zároveň i bez jakékoliv dotace státu. Svoboda
vykoupená nejvyšší možnou odpovědností, jak
právní, tak morální.
Advokátní kancelář Nespala byla založena poté, kdy
jednotliví advokáti začali zjišťovat, že k naplnění jejich
ambicí a zároveň ke zlepšení poskytované právní pomoci je zapotřebí se sdružit. Vznikla jako sdružení dne
1. března 1991.
Nyní působí již na čtyřech pracovištích kanceláře
(Praha, Čelákovice, Brandýs nad Labem). Od června
1994 Advokátní kancelář Nespala působí v asociaci
"Novoměstské advokátní kanceláře" společně s AK
Brož & Sokol & Novák a s AK Mikš & Suk. Tyto tři kanceláře jsou v případě potřeby schopny nabídnout
práci několika desítek zkušených a kvalitních právníků ve všech oblastech práva.
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 klientelu na úrovni regionálních pracovišť. Podstatnou část
agendy advokátní kanceláře Nespala tvoří špičková

obhajoba v nejzávažnějších trestních věcech s každoročním nepřetržitým oceňováním v prestižní soutěži
Pravnická 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.:
+420 224 914 326
e-mail: praha@aknespala.cz
www.aknespala.cz
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Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Jsme pro naše klienty opravdovým partnerem
a provázíme je téměř všemi oblastmi práva, se
kterými se v životě i podnikání mohou setkat,
včetně pomoci v mimořádných situacích.
A právě díky spokojenosti našich klientů se můžeme
neustále rozrůstat o další skvělé právníky, takže se
v současné době řadíme již mezi středně velké advokátní kanceláře s více než 30 členy týmu. Do konce
roku pak máme plán rozšíření o dalších 10 kolegyň
a kolegů.
Stejně jako se lékař specializuje na svůj obor, i my
jsme se rozhodli jít cestou specializace na jednotlivé
právní obory. Díky tomu u nás naleznete odborníky
v té konkrétní oblasti práva, kterou aktuálně potřebujete řešit. Mezi naše hlavní obory patří 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 a v neposlední řadě také veřejné zakázky. S rostoucím týmem pak budeme postupně přidávat další a další
obory. Našim klientům tímto šetříme nejen čas, a tím
peníze, ale hlavně se jim dostane maximálně odborné služby. S jejich problémem se totiž některý z našich specialistů neustále potkává, a tudíž bude pravděpodobně znát jeho nejlepší řešení.

Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
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 ohledem na specifika právního řádu České republiky
a práva EU. Od počátku činnosti kanceláře je zavedeným standardem poskytování komplexních
právních služeb a poradenství spojených s podnikatelskou činností pro významnou tuzemskou
i zahraniční klientelu. Předpokladem takového
nasměrování bylo vytvoření vysoce odborného
a zkušeného týmu právníků, jejich specializace
a koordinace v rámci jednotlivých oblastí práva.
Patříme mezi přední renomované a etablované advokátní kanceláře v České republice. Naše specializované týmy právníků s dlouholetou právní praxí poskytují
klientům přesně cílené poradenství na nejvyšší úrovni
podle jejich konkrétních potřeb, a to nejen klientům
působícím v České republice, ale rovněž zajišťujeme
(prostřednictvím svých zahraničních partnerských
kanceláří) potřebný právní servis českým i zahraničním klientům v různých jurisdikcích po celém světě,
což klienti oceňují 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 restrukturalizací, soudních sporů a obchodních arbitráží,
veřejných zakázek, hospodářské soutěže, veřejné

podpory a nekalé soutěže, práva ICT a outsourcingu, 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, veřejné podpory, veřejných zakázek, ochranných známek,
regulace obchodu a služeb, ochrany osobních údajů,
elektronických komunikací, antidumpingu atd.) včetně 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 obchodu, 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
obchodních korporací. Právní služby poskytujeme rov-
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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 jedná 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 pravidelně přesahující miliardy korun, uznání nejen od spokojených klientů, ale i od kolegů z dalších předních českých
advokátních kanceláří, stejně jako od široké právní veřejnosti. Jednotlivá sporná řízení v oblasti soukromého
i veřejného práva, v nichž jsme naše klienty úspěšně
zastupovali, 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 řízeních, včetně investorských sporů, a to
jak před stálými arbitrážními soudy, tak i ad hoc
rozhodci. Právní služby v dané oblasti jsou poskytovány v České republice 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 protistranou, včetně mediačního řízení, až po řízení před
soudy či rozhodci. Nedílnou součástí takto poskytovaných právních služeb je samozřejmě i případné
navazující řízení před Evropským soudem pro lidská
práva, případně související řízení před Soudním dvorem Evropské unie, popř. zastupování v exekučních
i insolvenčních řízeních.
V insolvenčních řízeních se naše advokátní kancelář
zaměřuje především na zastupování věřitelů a důsledné vymáhání jejich pohledávek a nároků, včetně
zastupování klientů ve věřitelských orgánech a v incidenčních sporech.

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž a veřejná
podpora
Naše advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní
služby týkající se veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory, a to jak podle českého, tak i komunitárního práva. Právní specialisté kanceláře disponují 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 odborných činností v této oblasti, včetně dlouholetého
působení v rozkladové komisi ÚOHS či pravidelné publikace odborných článků v uznávaných odborných
časopisech. Kvalitou své dlouholeté práce v uvedené
oblasti jsme si vydobyli uznání nejen od svých spokojených klientů, ale i od svých kolegů a odborné veřejnosti. V dané oblasti poskytujeme svým klientům
zejména tyto právní služby:
Veřejné zakázky
Zadavatelé – právní poradenství při výběru nejvhodnějšího a zároveň nejefektivnějšího druhu
zadávacího řízení, výklad výjimek z regulace veřejných zakázek, příprava zadávacích podmínek,
asistence v průběhu zadávacího řízení, vyřízení
námitek uchazečů a zastupování zadavatele
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
popř. správním soudem
Uchazeči – právní poradenství při zpracovávání
nabídek, zastupování uchazečů v řízeních o námitkách či o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, popř. správním soudem
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Spojování soutěžitelů – právní poradenství a zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí
Dohody narušující soutěž a zneužívání dominantního 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 zvažované 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 vlastnictví
(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 cenných papírů, pojišťovnictví, investičních fondů a společností, správy portfolia cenných papírů, factoringových 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 řízeních vedených před finančním arbitrem. V této
oblasti 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 depozitářem, 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
právní služby, je oblast práva ICT. V této rychle se
rozvíjející oblasti práva naše advokátní kancelář zaznamenává trvalý nárůst agendy. Nad rámec právního poradenství se naši právníci v této oblasti rovněž
věnují přednáškové činnosti na právnických fakultách
na aktuální právně-technologická témata. V této oblasti se zaměřujeme především na následující okruhy:
Kybernetická bezpečnost
Poradenství telekomunikačním operátorům a poskytovatelům internetu
Výstavba optických sítí
Elektronická kontraktace, doručování elektronických písemností, archivace
Ochrana osobních údajů
Zastupování před Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu osobních údajů
Nové technologie a nové technologické platformy
(např. autonomně řízená vozidla, drony, systémy
s automatizovaným rozpoznáváním obličeje atd.)
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Právní due diligence

Strojírenství a průmysl

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

Důležitý segment ve škále našich nabízených
právních specializací představuje poradenství významným společnostem podnikajícím v oboru
strojírenství a průmyslu. Vztahuje se jak k běžnému
poskytování právní pomoci při podnikání klientů
včetně přípravy a revize sektorových smluv, účasti
na jednáních nebo zastupování v soudních řízeních,
tak například k významným prodejům společností či
jejich částí realizovaným klienty z této oblasti, účasti klientů v zadávacích řízeních na veřejné zakázky
či dalších výběrových řízeních. Tato oblast zahrnuje
především následující okruhy:

Tyto služby zahrnují také analýzu založení společnosti a případných korporátních změn, vztahů v rámci koncernu a komplexního zhodnocení
významných smluv uzavřených společností, a to
zejména z hlediska jejich případných rizik. Těmi
mohou být například 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
pomoc například při konsolidaci skupiny energetických společností, při organizaci distribučních aktiv,
nastavování procesů zadávání veřejných zakázek
a realizaci výběrových řízení. Právní pomoc je z naší
strany poskytována se zohledněním příslušných
veřejnoprávních i evropských předpisů regulujících
oblast energetiky včetně právní úpravy unbundlingu. Tato oblast zahrnuje především následující
okruhy:
Investice a divestice energetických majetků a majetkových celků
Fúze a rozdělení společností, převzetí jmění a následná 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

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 specializujeme, 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 povolení, revize tendrové dokumentace, nastavení smluvních vztahů s projektanty, dodavateli stavebních
prací a dozoru a následný komplexní právní servis
při prodeji a pronájmu nemovitostí. V oblasti nemovitostí se zaměřujeme rovněž na širší problematiku
smluvních vztahů, včetně uplatňování pravidel FIDIC,
otázky odpovědnosti za vady či poskytování záručního a pozáručního servisu. Máme značné zkušenosti
s komerčními projekty malého i velkého rozsahu, ale
rovněž se stavbami energetické infrastruktury a liniovými stavbami.
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Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 229 287-9
e-mail: office@p-w.cz
www.p-w.cz
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Advokátní kancelář
Vych & Partners, s.r.o.
Advokátní kancelář Vych & Partners byla
založena počátkem roku 2005. Cílem kanceláře
je poskytovat 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 právního, ale
i z hlediska daňového s respektováním s tím spjatých
ekonomických aspektů. Tento cíl je v naší kanceláři
dosažitelný i díky tomu, že JUDr. Ing. Jan Vych,
zakládající člen kanceláře, má kromě právnického
i ekonomické vzdělání v oblasti financí a bankovnictví.
Pro možnost poskytnutí komplexního řešení
problému úzce spolupracujeme s prověřenými
specialisty 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 klienty
navrhli a úspěšně realizovali řadu komplexních
akvizičních projektů spočívajících v nákupu
akcionářských podílů, závodů a jejich částí, vytváření
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společných závodů (resp. podniků) a jiných forem
spolupráce našich klientů.

Právní poradenství při dodávkách
infrastrukturních služeb
Dlouhodobě se úzce specializujeme na poskytování
právních
služeb
společnostem dodávajícím
infrastrukturní služby, jako jsou provozy vodovodů
a kanalizací, teplárenské provozy, odpadové
hospodářství a ostatní komunální služby, bioplynové
stanice či fotovoltaické elektrárny.
poradenství v oblasti práva vodního hospodářství
poradenství v oblasti práva odpadového
hospodářství (zákon o odpadech, EIA, IPPC a další
související předpisy)
poradenství v oblasti práva energetiky (teplárenství,
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 – private
– 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
ÚOHS
konstrukci modelů spolupráce veřejného
a soukromého 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
znalosti v oblasti práva životního prostředí (EIA, IPPC
a další), úspěšně jsme rovněž hájili práva subjektů,

jejichž vlastnické právo k jejich investicím bylo
ohroženo nezákonným územním plánováním.
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 hromadného
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 pracovněprávních sporech

Trestní právo
S realizací obchodních aktivit našich klientů souvisí
i riziko ekonomické ztráty způsobené v důsledku
trestněprávního jednání protistran či třetích subjektů.
Zaměřujeme se proto i na uplatňování majetkových
práv našich klientů, jakožto osob poškozených
trestněprávním jednáním jiných osob dle příslušných
ustanovení trestního řádu. V případě podezření ze
spáchání trestného činu jsme připraveni se ujmout
také obhajoby našich klientů, jak 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, odvolání,
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dovolání k nejvyššímu soudu, obnova řízení,
ústavní stížnost)
nutná obhajoba
alternativní způsoby řešení trestních věcí
(narovnání, podmíněné zastavení trestního stíhání,
dohoda o vině a trestu)
zastupování poškozených v trestním řízení
(uplatnění práv v adhezním řízení)
asistence při výkonu trestu odnětí svobody (žádosti
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 společností, 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 zprostředkování, smlouvy o obchodním
zastoupení, smlouvy o přepravě, inominátní
smlouvy)
smlouvy o převodu podílů v obchodních
společnostech, 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 umístění 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
správního soudu
ochrana osobních údajů
přestupky fyzických osob

Právo nemovitostí
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 nemovitým 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 průmyslového
vlastnictví

Právo hospodářské soutěže
nekalá soutěž
kartelové právo
zneužívání dominantního postavení
veřejná podpora
zastupování v řízeních před ÚOHS
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NÁŠ TÝM
JUDr. Ing. Jan Vych, advokát,
partner kanceláře
Absolvent Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze
(Mgr. 2001, JUDr. 2004) a Fakulty
financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze (2002).
Zapsán 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
poradenské společnosti zaměřující se na komplexní
realizaci projektů podnikových přeměn.
Specializace na korporátní právo, fúze, akvizice,
přeměny společností, privatizace a provozování
podniků dodávajících infrastrukturní služby (voda,
odpady, teplo), koncernové právo, řízení před
obchodním rejstříkem, občanské právo (zejména
závazkové vztahy), bankovní právo se zaměřením na
problematiku družstevních záložen, finanční právo,
právo cenných papírů, problematiku investičních
pobídek, veřejné zakázky, PPP, koncesí.
Hovoří česky, anglicky, německy.

Mgr. Daniel Jankanič, seniorní
advokát
Absolvent oboru Právo a právní
věda na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně
(2011), zapsán v seznamu
advokátů
České
advokátní
komory pod č. 15942. V průběhu univerzitního studia
absolvoval půlroční studijní pobyt na právnické
fakultě Universität Basel ve Švýcarsku.
V advokacii působí od roku 2011. Zaměřuje se
na občanské 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
Masarykovy univerzity v Brně
(2011), zapsán v seznamu
advokátů
České
advokátní
komory pod č. 15967. V průběhu
univerzitního studia absolvoval roční studijní 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 vztahy,
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 univerzitního studia absolvovala roční
studijní pobyt na Sorbonně v Paříži. V postgraduálním
programu na University of Cambridge (Velká Británie)
se specializací na mezinárodní právo a právo EU
získala titul LL.M. (2014).
V advokacii působí od roku 2011. Kromě obecné
právní agendy se zaměřuje zejména na ochranu
osobních údajů, digitalizaci, pracovní právo, vybrané
aspekty 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
fakultě práva Baskické univerzity ve španělském
Bilbau. V roce 2012 dokončil postgraduální studium
mezinárodního práva obchodního na University
of New York, Prague, kde získal titul Master of Law
(LL.M.).
Specializuje se na přeshraniční obchodněprávní
spory v rámci EU, převážně mezi ČR a Itálií. Poskytuje
poradenství české a italské klientele, včetně zastupování
před soudy.
Hovoří italsky, česky, anglicky a španělsky.

Mgr. Daniela Holá, juniorní
advokátka
Absolventka Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (2010).
Během studia strávila rok na
studijním pobytu ve švédském
Jönköpingu
na
Jönköping
International Business School. Právní praxi se věnuje od
roku 2010, advokátkou zapsána pod evidenčním číslem
19812.
Dlouhou dobu se pohybovala v podnikové sféře, kde
se specializovala především na korporátní a obchodní
právo a zároveň působila v managementu skupiny.
Specializace na obchodní závazkové vztahy, korporátní
právo, odpadové právo, právo veřejných zakázek
a bytové právo.
Hovoří česky, anglicky a francouzsky

Mgr. Lucie Cyrányová, juniorní
advokátka
Absolventka Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze (2016),
zapsána v seznamu advokátů pod
evidenčním číslem 19200.
V advokacii působí od roku 2016. Zaměřuje se na
právo občanské a rodinné, zastupování 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
následující 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.
RCR Flooring Services Central Europe 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.
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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
dokumentů, 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 nabídky
– mimořádně nízká nabídková cena, zastoupení
v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže včetně úspěšného návrhu na vydání
předběžného opatření) v zadávacím řízení na
služby odpadového hospodářství
poradenství nadnárodnímu koncernu z oblasti
dodávek infrastrukturních služeb týkající se
realizace obchodních aktivit včetně realizace
rozvojových a akvizičních projektů, dále pak
průběžné poradenství 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 teplárenské
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 daňového
obchodní společnosti zabývající se distribucí
autokosmetiky na český trh
právní poradenství při akvizici řady společností
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
komunálních 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
vodárenské 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
akcionářské dohody s majoritním akcionářem
významné vodárenské společnosti v regionu
Morava
právní poradenství při vstupu zahraničního
investora 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 je významnou advokátní kanceláří sídlící v samém
srdci Prahy na Václavském náměstí a má několikaletou tradici. Od svého založení v roce 2019 si
vybudovala pevné místo na trhu, přičemž se i nadále dynamicky vyvíjí a rozšiřuje svůj kolektiv.
Specialisté kanceláře poskytují služby v oboru
obchodního, finančního, daňového, cizineckého,
procesního a trestního práva majetkové povahy.
Kancelář se mimo jiné úzce specializuje na právní pomoc při blokaci finančních prostředků na

účtech českých i zahraničních bank. Mezi klienty
kanceláře se řadí jak velké mezinárodní společnosti, tak i střední a menší podnikatelské subjekty a fyzické osoby.
Cílem Advokátní kanceláře Zaripov & Partners je poskytování vysoce kvalitních právních služeb s důrazem na rychlost, na základě čehož dochází k efektivnímu řešení případů jejích klientů. Kancelář spojuje
úsilí vysoce kvalifikovaných právníků se specializací
na různá právní odvětví, což přináší komplexní vý-
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sledek nejlepší kvality. Právníci advokátní kanceláře
dodržují zásady profesní etiky a důvěrnosti informací,
přičemž v každé situaci poskytují maximální ochranu
zájmům klienta. Zároveň na sobě každým dnem pracují a neustále se vzdělávají, aby byli připraveni i na
ty nejnáročnější požadavky klientů. Kancelář vždy
usiluje o vybudování kvalitního partnerského vztahu
s jejími klienty a dbá o to, aby v jejích prostorech cítili
bezmeznou podporu a ochranu.
Advokátní kancelář Zaripov & Partners vedle velkých
projektů a transakcí s mezinárodním přesahem klientům asistuje při zakládání společností, sjednáváním
a přípravou obchodních smluv, řešení pracovněprávních otázek, korporátních změnách, compliance či
emisi akcií. Bohaté zkušenosti má rovněž s přípravou
smluv o joint venture a právní pomoc nabízí i v oblasti kapitálových a majetkových akvizic. Právníci
advokátní kanceláře též pomáhají klientům při otevírání bankovních účtů v České republice, Slovensku,
Bulharsku, Německu, Švýcarsku, Lotyšsku či Velké
Británii. Jako jedna z mála advokátních kanceláří
poskytuje též právní a daňové poradenství v oblasti
kryptoměn a její zaměstnanci mají rozsáhlé zkušenosti se zakládáním a správou svěřenských fondů.
Advokátní kancelář též zprostředkovává obchodní
příležitosti, kdy v přítomnosti jednoho ze zaměstnanců kanceláře během obchodních jednání dochází
k velmi slušným výsledkům, respektive k uzavření
výhodných smluv pro klienta. Kancelář se dále specializuje na celní problematiku, když pomáhá zejména
s přípravou podkladů pro import, export a reexport
zboží s možností využití celních skladů.

Blokace finančních prostředků na účtech českých
a zahraničních bank
Tým Advokátní kanceláře Zaripov & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou blokace finančních
prostředků na účtech zahraničních i tuzemských
právnických a fyzických osob. Za tím účelem rovněž
poskytuje prevenci v rámci due diligence při prověřování obchodních partnerů a zákazníků, aby se
negativním důsledkům spojeným s blokací i blokaci
samotné zabránilo. Kancelář má rovněž zkušenosti
s vymáháním nároků klientů vůči státu, neboť tyto
nároky často vyplývají právě z neoprávněného zajištění finančních prostředků. Vzhledem ke zpřísnění
legislativy upravující bankovní aktivity (včetně vede-

ní účtu) je v současné době nejčastějším důvodem
blokování finančních prostředků podezření ze strany
finančně analytického odboru Ministerstva financí ČR
(FAÚ) z praní peněz nebo financování terorismu.
Blokace někdy trvá pouze několik dní, ale často jsou
prostředky blokovány na poměrně dlouhou dobu, což
může následně zkomplikovat výběry z účtů a převody
na účtech, v nejhorším případě může směřovat k zániku
podnikání. Rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků může také vést k zahájení trestního řízení v souvislosti s podezřením ze spáchání trestného činu legalizace
výnosů z trestné činnosti či podvodu, a to na základě
stížnosti podané orgány činnými v trestním řízení.
Zaměstnanci Advokátní kanceláře Zaripov & Partners
mají bohatou praxi s poskytováním služeb pro odblokování peněz na účtu. Ví, na které úřady či jiné státní
orgány se obrátit, jak sepsat a předložit všechny potřebné dokumenty a jak celkově postupovat v procesu zrušení zajištění, a to ať už ve fázi trestního řízení
či ve fázi, která k zahájení trestního stíhání doposud
nevedla.

Kapitálové a majetkové akvizice a joint venture
Advokátní kancelář je schopna poskytovat právní
služby v souvislosti se všemi obvyklými způsoby provádění akvizic. Jedná se zejména o zisk akcií či spoluvlastnických podílů za účelem nákupu podniku či
jeho části a dále o koupi majetku jedné firmy včetně
souvisejících závazků za účelem spojení s jinou společností. Právní služby spočívají v přípravě a vyjednání transakční dokumentace, provedení právního
auditu (due diligence), kontrole nad dodržováním
relevantních právních předpisů a případným poradenstvím po realizaci transakce.
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Tým advokátní kanceláře se v oblasti obchodního
a finančního práva rovněž dlouhodobě zabývá problematikou společných podniků (joint venture) za
účelem spojení kapitálu soukromých osob s kapitálem ze zahraničí. Joint venture lze provést pomocí
tzv. sdružovací smlouvy nebo vytvořením samostatné
právnické osoby. Ke společnému podnikání na základě smlouvy se obvykle přistupuje u krátkodobých
a jednorázových spoluprací. Založení nové právnické
osoby je naopak vhodné u dlouhodobějších projektů. Ať už si stávající či potencionální klienti Advokátní
kanceláře Zaripov & Partners obchodní spolupráci
představují jakkoliv, její specialisté jsou vždy připraveni pomoci s nastavením podmínek tak, aby tato
spolupráce byla co nejvíce přínosná.

Svěřenské fondy
Advokátní kancelář Zaripov & Partners poskytuje služby při založení a správě svěřenského fondu se zárukou převodu majetku na třetí osobu, přičemž v této
oblasti oplývá četnými kladnými recenzemi. Svěřenský fond je relativně nový institut českého občanského práva, který spočívá v tom, že majetek takto do
svěřenského fondu vložený přestává být vlastnictvím
toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, neboli samostatným – bez právní
subjektivity. Svěřenské fondy našly své využití jako
nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či
firemního majetku a jako investiční nástroj. Četně se
využívají v oblasti dědického práva. Výhoda svěřenského fondu spočívá v zachování důvěrnosti původu
majetku i jeho majitelů.
Právníci kanceláře Vám pomohou s rozhodnutím, zda
je svěřenský fond ve Vaší situaci vhodná volba a seznámí Vás s předmětnou právní regulací. Následně
Vám pomohou s volbou zakladatele a svěřenského
správce. Při správě svěřenského fondu je snahou
právníků advokátní kanceláře nastavit podmínky tak,
aby byl svěřenský fond ochráněn před případným
zneužitím ze strany správce, nedostatečnou správou
majetku, rizikovou povahou budoucích příspěvků do
svěřeneckého fondu apod.

Kapitálové trhy a kryptoměny
Specialisté advokátní kanceláře Vám v oboru práva
kapitálových trhů poradí s jejich regulací a zajistí například emisi či umoření cenných papírů. Nejčastěji

řeší právní poradenství ohledně fondů kolektivního
investování, obchodování na trhu s cennými papíry
a zastupování před Českou národní bankou. V poslední době se do popředí dostává rovněž poradenství v oblasti kryptoměn, a to jak z pohledu právního,
tak i ekonomického. Kancelář je schopna klientům
nabídnout právní služby ohledně vstupu kryptoměny
do investičního světa (Initial Coin Offering), obchodování s kryptoměnami a jejími deriváty, činnosti kryptosměnáren či vymáhání pohledávek v BTC, LTC, ETH
a dalších kryptoměnách.

Rozhodčí řízení a soudní litigace
Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní servis
při zastupování ve věcech soudních sporů, rozhodčího řízení a mezinárodní arbitráže. Její právníci umí
poradit s jakýmkoliv problémem a zabezpečí plnou
ochranu zájmů klientů, které zastupují ve všech stádiích řešení sporů a před všemi soudními instancemi.
Vždy přitom hledají co nejvýhodnější řešení pro klienta. V rámci rozhodčího řízení, mezinárodní arbitráže
a soudních sporů poskytuje kancelář právní služby
též při jednáních o mimosoudním řešení sporů, a to
včetně přípravy dohod o narovnání a dalších souvisejících dokumentů.

ZAKLADATEL ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
JUDr. Sergey Zaripov
JUDr. Sergey Zaripov je zakládajícím a řídícím partnerem kanceláře. Před jejím založením působil řadu let v předních českých
a mezinárodních advokátních
kancelářích na pozici studenta,
advokátního koncipienta a posléze i advokáta. Během této doby získal cenné a rozsáhlé zkušenosti ve
všech hlavních oblastech práva, které nyní uplatňuje
při konzultacích se svými klienty a při vedení vlastní
advokátní kanceláře, a to jak z pohledu řešení právních otázek klientů, tak i z pohledu managmentu
firmy.
V roce 2015 vystudoval JUDr. Sergey Zaripov Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kdy získal titul Mgr. Na
téže fakultě následně ve svém studiu pokračoval, když
v roce 2022 obhájil rigorózní práci na téma „Postavení offshore společností ve finančním právu“ a byl mu
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udělen titul JUDr. Momentálně své znalosti prohlubuje v programu Master of Laws (LL.M.) Ústavu práva
a právní vědy se specializací na rozhodčí řízení, a to
u předních odborníků v této oblasti. Během svých
studií absolvoval rovněž zahraniční stáže, konkrétně
v Londýně, Vídni a na Maltě. JUDr. Zaripov se kromě
rozhodčího řízení dlouhodobě zajímá o problematiku
offshorových společností a o trestní právo majetkové
povahy. Advokátem se stal v roce 2019, ve stejném
roce byl též zapsán na seznam rozhodců vedený
Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Kromě
češtiny ovládá plynně ruštinu, angličtinu a němčinu.
Klienti na JUDr. Zaripovovi oceňují jeho vysoké pracovní nasazení a komerční přístup k řešení právních
otázek, stejně tak jeho schopnost s lehkostí a nadhledem reagovat i v obtížných a komplexních situacích.

atraktivní prostory v samém srdci Prahy na Václavském náměstí a domluvit spolupráci, neváhejte se
nezávazně obrátit na její milý a ochotný personál ať
už telefonicky, mailem či vyplněním formuláře na
webových stránkách.

Služeb advokátní kanceláře mohou využít jak fyzické, tak i právnické osoby, přičemž služby poskytuje
v několika světových jazycích. Předností kanceláře je
rychlost a efektivnost v řešení problémů klientů, a to
i mimo pracovní dny, kdy minimálně jeden pracovník
kanceláře je k dispozici pro řešení daného případu
i o víkendech.
Jedinečné zkušenosti získané právníky kanceláře
během jejich praxe, mnohaletá výborná pověst a odpovědná týmová práce jsou důvody, proč Advokátní
kanceláři Zaripov & Partners bez obav svěřit jakékoliv
problémy a otázky. Potvrzením dovedností, zkušeností a profesionální reputace jsou projekty, na jejichž realizaci kancelář participovala, a četná doporučení klientů.
Pokud máte zájem se o Advokátní kanceláři Zaripov
& Partners dozvědět více, nebo rovnou navštívit její

Advokátní kancelář Zaripov & Partners s.r.o.
Václavské náměstí 831/21
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.:
+420 777 182 185
e-mail: info@zaripovpartners.cz
www.zaripovpartners.cz
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Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o.
AegisLaw jsme založili jako dlouhodobý projekt
s cílem pomáhat ostatním překonávat jejich právní problémy a spolupracovat s lidmi, kterým důvěřujeme a které máme rádi. Usilujeme o dlouhodobé vztahy s našimi kolegy i klienty. Naším cílem
je porozumět jejich podnikání, protože jedině tak
je možné porozumět tomu, co je pro ně důležité.
Jsme dobří v tom, co děláme – náš tým nasbíral
desítky let zkušeností z předních mezinárodních
advokátních kanceláří. Pomáháme našim klientům překonávat právní problémy, se kterými se
potýkají. Máme rádi náročné případy, protože je
na nich vidět, že se nebojíme přijímat výzvy.

SLUŽBY
Pracovní právo
Členové našeho pracovněprávního týmu opakovaně
získávají nejvyšší hodnocení Tier 1 od ratingových
agentur Legal 500 a Chambers & Partners. V roce 2018
kolega Tomáš Procházka dokonce převzal ocenění za
vítězství v kategorii Pracovní právo v soutěži Právnická firma roku. Specializujeme se na komplexní právní
poradenství v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti. Proto umíme našim klientům poradit a pomoci
ve všech pracovněprávních oblastech.

Řešení sporů a arbitráže
Členové našeho litigačního týmu jsou opakovaně doporučováni ratingovou agenturou Legal 500

a mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů
v právně i technicky komplikovaných sporech, jejichž hodnota přesahovala miliardy korun českých.
V soudních a arbitrážních řízeních jsme zastupovali
řadu předních českých i mezinárodních společností působících v oblasti strojírenství, energetiky, potravinářského průmyslu, prodeje a výstavby developerských projektů, dopravy a řady dalších.
Naše klienty jsme úspěšně zastupovali jak před tuzemskými soudy (včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu), tak i při
řešení mezinárodních arbitráží před ICC a LCIA, ale
také před Soudním dvorem Evropské unie. Členové našeho týmu rovněž sami působí jako rozhodci
u London Court of International Arbitration (LCIA),
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ale
také na seznamu odborníků VIAC.

M&A, Projektové poradenství
Členové našeho týmu pravidelně poskytují poradenství klientům při nejvýznamnějších transakcích
na českém trhu, a to včetně transakcí mezinárodních. Poskytujeme poradenství jak při vstupu nových investorů, vzniku joint-ventures nebo startupů,
tak v případě vytváření pravidel pro nastavení vztahů v rodinných firmách, jejich mezigeneračním předání nebo prodeji externímu investorovi.
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Díky úzkému propojení našeho transakčního a regulatorního týmu poskytujeme komplexní poradenství
v řadě regulovaných odvětví jako jsou obnovitelné
zdroje, teplárenství, pojišťovnictví či kapitálové trhy.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ
Našim klientům poskytujeme komplexní poradenství
v oblasti práva nemovitostí, včetně akvizic, prodejů,
nájmů, výstavby, financování či každodenního poradenství. Členové našeho týmu poskytují také poradenství při realizaci developerských projektů, a to
zejména v oblasti územního plánování a zastupování
klientů před stavebními úřady a jinými dotčenými orgány státní správy.
Právní služby jsme poskytovali v oblasti administrativních, retailových, logistických, průmyslových, energetických, ale i rezidenčních nemovitostí a projektů.

KONTAKTNÍ OSOBY
Jan Krampera, Partner
Jan je uznávaným odborníkem
na řešení sporů doporučovaným
prestižním žebříčkem European
Legal 500. Také je zapsán jako
rozhodce Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jako
rozhodce u London Court of International Arbitration
(LCIA) a na seznamu odborníků u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC).
Jan poskytoval poradenství řadě předních českých
i nadnárodních společností působících v oblasti
energetiky, stavebnictví, bankovnictví, dopravy apod.
Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů
v právně i technicky složitých případech včetně těch
zahrnující zahraniční prvky a jurisdikce. Jako advokát
se podílel na řešení sporů v hodnotě miliard korun,
a to jak před tuzemskými soudy (včetně Ústavního
a Nejvyššího soudu), tak před mezinárodními rozhodčími tribunály jako jsou ICC a LCIA.

Tomáš Procházka, Partner
Tomáš pravidelně získává nejvyšší možné ocenění (Tier/Band 1)
v rámci mezinárodních žebříčků
Chambers a Legal 500, které ho
označují za „jednoho z nejlepších advokátů v oblasti pracovního práva v zemi" a oceňují jeho „schopnost komplexního pohledu na právní potřeby firem".
Tomáš poskytuje právní poradenství ve všech
otázkách souvisejících s pracovním právem, ale
je nejznámnější v oblasti pracovněprávních sporů, včetně ukončování pracovních poměrů a sporů s whistleblowery. Tomáš se dále specializuje na
odpovědnost manažerů, pracovněprávní dopady
obchodních transakcí, vztahy s odbory a strategické
pracovněprávní otázky.
Tomáš je členem Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, zakládajícím členem Czech
Employment Lawyers Association (CzELA), členem
kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a zprostředkovatelem
kolektivních sporů jmenovaným Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Tomáš často přednáší a pravidelně
publikuje v různých odborných časopisech.

Vojtěch Faltus, Partner
Vojtěch se zaměřuje zejména
na fúze a akvizice, soudní
spory, správní právo a právo
hospodářské soutěže. Vojtěch
je doporučovaným odborníkem
na řešení sporů v prestižním
hodnocení European Legal 500. Také je zapsán
jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky a jako rozhodce u London Court of
International Arbitration (LCIA).
Jako advokát se podílel na řešení transakcí a sporů
v hodnotě miliard korun. Klienty úspěšně zastupoval
jak před tuzemskými soudy, včetně Nejvyššího správního soudu, tak například i před Soudním dvorem
Evropské unie.
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Jiří Kokeš, Vedoucí advokát
Jiří se specializuje na právní
poradenství zejména v oblasti
smluvního, finančního a korporátního práva, na právo nemovitostí, investičních fondů,
kapitálového trhu a duševního
vlastnictví. Jako poradce se podílel a vedl řadu komplexních obchodních případů s přesahy do zahraničních jurisdikcí v hodnotě v řádech miliard korun
českých.
V rámci své praxe pracoval v České národní bance,
kde vedl tým expertů v oblasti regulace investičních
fondů a poskytování investičních služeb. Vedle výkonu advokacie se věnuje též přednáškové činnosti na
ČVUT.

Kateřina Demová, Vedoucí
advokátka
Kateřina je advokátkou, která se
ve své praxi zaměřuje zejména
na pracovní právo a související
záležitosti. Před nástupem k naší
advokátní kanceláři působila
v několika mezinárodních advokátních kancelářích.
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, a to jak magisterské, tak doktorské studium
(Ph.D.). Studovala rovněž na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech. Věnuje se rovněž publikační a přednáškové činnosti. Kateřina je opakovaně doporučována mezinárodním žebříčkem Legal500
v oblasti pracovního práva. Je členkou spolku advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech
Employment Lawyers Association (CzELA) a České
společnosti pro pracovní právo a právo sociálního
zabezpečení.

Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o.
Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 732 417 283
e-mail: office@aegislaw.cz
www.aegislaw.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 silným
transakčním know-how zaměřující se zejména na
transakční právní poradenství. Spojujeme dlouholeté zkušenosti z mezinárodních transakcí se špičkovou znalostí českého práva a trhu.
Vytvořili jsme dlouhodobé osobní vztahy s významnými
zahraničními advokátními kancelářemi, prostřednictvím kterých jsme připraveni poskytnout našim klientům právní zastupování i mimo území České republiky.
Působíme jako právní poradci v mnoha významných
transakcích a sporech v posledním období.
Dostalo se nám rovněž významných tuzemských i mezinárodních ocenění podle hodnocení nezávislých ratingových agentur, zejména Právnická firma roku, Legal
500 a Chambers and Partners.

FÚZE A AKVIZICE
Fúze a akvizice patří mezi základní pilíře naší právní
specializace. Právní poradenství v České republice
poskytujeme portfoliu zahraničních i českých investorů v komplexních transakcích v oblasti fúzí a akvizic, prodeje podniků, private equity a venture capital
transakcí.
Pro naše klienty navrhujeme optimální akviziční
struktury, provádíme právní due diligence a připravujeme a vyjednáváme transakční dokumenty.

NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO
Máme rozsáhlé zkušenosti s realitními transakcemi, od zakoupení či prodeje jednotlivých nemovitostí přes akvizice realitních portfolií a projektů ve
všech fázích realizace až po převzetí rezidenčních
projektů, obchodních center, administrativních
komplexů, industriálních parků a infrastrukturních
projektů.
Poskytujeme poradenství při stavebních projektech
dopravní infrastruktury, regeneraci brownfields, výstavbě hotelů a rekreačních komplexů, školských
zařízení včetně univerzitních komplexů a vědeckotechnických parků a projektech průmyslových a logistických celků.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Poskytujeme obchodním společnostem právní poradenství v oblasti corporate governance a aplikace zákona o obchodních korporacích. Naše právní
poradenství se soustředí zejména na návrh a revizi
korporátních a skupinových struktur, problematiku
koncernového práva, právní poradenství v souvislosti se zvyšováním nebo snižováním základního
kapitálu, přípravu akcionářských dohod, přípravu
zaměstnaneckých motivačních akciových programů a poradenství při každodenním chodu obchodních korporací.
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SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Poskytujeme komplexní právní servis ve věcech
soudních sporů včetně zastupování klientů u rozhodčích soudů a v rámci mezinárodní arbitráže. Máme
rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů ve všech
stupních soudního řízení.

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

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ní zajišťovací dokumentace, emisemi korporátních
dluhopisů a všemi oblastmi fungování investičních
fondů.

PRACOVNÍ PRÁVO
Poskytujeme právní poradenství v oblasti pracovněprávní agendy středně velkých společností – zejména v souvislosti se specializovanými požadavky na
smluvní úpravu pro jednotlivé zaměstnance.

IP / IT, MEDIA, TELEKOMUNIKACE
Zajišťujeme komplexní právní poradenství v otázkách IP a IT. Mezi standardní úkoly, kterými se zabýváme, patří příprava licenčních smluv, vyjednávání
licenčních podmínek a due diligence IP compliance.
Dále poskytujeme služby v oblasti regulace reklamy
a sponzorování v televizním vysílání a na internetu,
při přípravě obchodních smluv pro nákup a prodej
reklamy a při přípravě obchodních smluv v souvislosti se zajištěním sponzorování.

Poskytujeme komplexní právní servis spojený se
zadáváním veřejných zakázek jak zadavatelům, tak
i uchazečům. Součástí servisu je kompletní příprava
zadávací a smluvní dokumentace v rámci zadávacích
řízení, poradenství při vyhodnocování nabídek, poradenství a asistence při přípravě a organizaci zadávacích řízení a příprava vzorových dokumentů.

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A VEŘEJNÁ PODPORA
V rámci hospodářské soutěže a veřejné podpory se
specializujeme zejména na obecné poradenství v oblasti soutěžního práva, a to při transakcích v oblasti
fúzí a akvizic (spojování soutěžitelů) a na poradenství
v otázkách veřejné podpory, nekalé soutěže, včetně
zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a ve sporech vyplývajících z nekalé soutěže.

FINANCOVÁNÍ, KAPITÁLOVÉ TRHY
A BANKOVNICTVÍ
Poskytujeme komplexní právní poradenství bankám, stavebním spořitelnám, pojišťovnám, investičním společnostem, obchodníkům s cennými papíry
a ostatním subjektům kapitálového trhu. Máme zkušenosti se zastupováním klientů při sjednávání investičních a provozních úvěrů, včetně přípravy komplex-

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 londýnské advokátní kanceláře praktikující anglické
právo stala jednou z nejúspěšnějších mezinárodních právních kanceláří na světě. Tato přeměna
je založena na globalizaci, nejlepším využívání
zdrojů a novátorském přístupu k zapojení technologií. A&O vždy byla inovativní a progresivní –
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 sdílet a využívat znalosti a zkušenosti s kolegy
z ostatních jurisdikcí. Naší silnou stránkou je kombinace mezinárodních zkušeností s hlubokými znalostmi českého právního a regulatorního prostředí. K efektivnímu sdílení a vyžívání těchto znalostí
a zkušeností nám slouží propracované IT systémy
a databáze a pečlivě promyšlené pracovní postupy.
Nabízíme široké spektrum poradenských služeb
v oborech práva společností, finančních transakcí
(zahrnujících dluhový i vlastní kapitál), daní a soudních sporů. 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 Správa aktiv
Korporátní právo/fúze a akvizice
Mezinárodní právo veřejné
Nemovitosti
Pojišťovnictv
Pracovní právo a zaměstnanecké výhody
Projektové financování
Protikorupční poradenství
Regulace a šetření
Soudní spory a rozhodčí řízení
Veřejné právo
Životní prostředí

Mezi naše zkušenosti patří zastupování
následujících klientů:
České bankovní asociace při přípravě a vyjednávání kompletní dokumentace aktualizovaného
programu COVID III – Úprava „Invest“ zaměřeného
na podporu podnikatelů.
Komerční banky při zřízení jejího prvního mezinárodního programu hypotečních zástavních listů
(HZL) v objemu až do 5 miliard eur a při její první
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emisi HZL na mezinárodních kapitálových trzích
v objemu 500 milionů eur.
Cordiant Digital Infrastructure Limited ohledně akvizice společnosti České Radiokomunikace,
předního poskytovatele telekomunikační, mediální a technologické infrastruktury a služeb v České
republice, od fondů řízených společností Macquarie Asset Management.
CZG - Česká zbrojovka Group SE, předního evropského výrobce zbraní, poradenství ohledně
veřejné nabídky a primární emise jejích akcií a přijetí těchto akcií k obchodování (IPO) na trhu Prime
Market Burzy cenných papírů Praha.
Ball Corporation v souvislosti s akvizicí pozemků
pro výstavbu závodu na výrobu stoprocentně recyklovatelných nápojových obalů v novém průmyslovém parku na plzeňských Borských terasách.
Fortuna Entertainment Group N.V. a její dceřiné
společnosti, při komplexním refinancování celé
skupiny až do výše 551 milionů eur.
Raiffeisenbank jako emitenta v souvislosti s emisí seniorních nepreferovaných MREL uznatelných
zelených dluhopisů v objemu 350 milionů eur
vydaných pod mezinárodním dluhopisovým programem, který Allen & Overy pomáhala Raiffeisenbank v listopadu 2020 založit.
ING Bank N.V. ohledně ukončení podnikání její
maloobchodní divize v České republice a uzavření
dohody se společností Raiffeisenbank (RB), která
zákazníkům ING umožní stát se zákazníky RB a převést jejich úspory a investice do RB.
CZG - Česká zbrojovka Group SE v souvislosti s akvizicí amerického výrobce střelných zbraní
Colt. Unikátnost transakce spočívala v použití nově
upsaných akcií České zbrojovky k uhrazení části
kupní ceny americkým akcionářům Coltu v rámci
cash & shares vypořádání transakce.
České spořitelny jako koordinátora a spolumanažera a Komerční banky a Československé obchodní banky jako vedoucím spolumanažerům při
dvou tuzemských korunových emisích dluhopisů
společnosti NET4GAS, s.r.o. v celkovém objemu
bezmála 11 miliard korun.
Eurowag, předního poskytovatele řešení pro komerční dopravu, ohledně investice do společnosti
Last Mile Solution se sídlem v Nizozemí, jejíž platforma eMobility roste nejrychleji v celé Evropě.
GARBE Industrial Real Estate v souvislosti s akvizicí několika účelově vytvořených společností, kte-

ré v oblasti Českých Budějovic vlastní pozemky, na
kterých má být vybudován logistický park.

Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka
Missouri Park
Karolinská 707/7
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 222 107 111
e-mail: receptip@allenovery.com
www. allenovery.com
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advisory group

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
ARROWS advokátní kancelář je trvale rostoucí poradenská společnost poskytující expertní
a podnikatelsky zaměřené na právní poradenství
zejména v Česku a v Evropě. V současné době
je dle počtu právníků zapsaných u ČAK jednou
z největších advokátních kanceláří u nás.
ARROWS advokátní kancelář je vedoucí částí poradenské skupiny ARROWS advisory group. Ta v rámci
dalších společností pro klienty poskytuje kompletní
právní a daňové poradenství. Dále služby účetnictví,
provozního managementu, prodeje a nákupu firem
a odborného vzdělávání. Její klienti pod jednou střechou najdou zároveň i služby korporátního pojištění
a dotačního poradenství.
ARROWS advokátní kancelář má sídlo v Praze s tím,
že reálně poskytuje právní služby po celém Česku,
primárně ze sídla v Praze, kde využívá 520 m2 kanceláří. Dále poskytuje služby z páteřních kanceláří
v Hradci Králové a Olomouci. Další pobočky má kancelář v Ostravě, Pardubicích, Plzni, Karlových Varech,
Liberci a dalších českých krajských městech, kde
fungují buď plnohodnotné pobočky, nebo kontaktní
místa.
V páteřních kancelářích a na dalších pobočkách
aktuálně působí více než 60 právníků. V rámci
sítě ARROWS International pak česká kancelář ve
spolupráci se zahraničními členskými kancelářemi poskytuje právní servis napříč pěti světovými
kontinenty.

Vysokou odbornost a úspěchy kancelář dosahuje
v oblasti fúzí a akvizic, korporátního práva, nemovitostí, pracovního práva, daňového práva a veřejných
zakázek. Veškeré záležitosti klientů jsou řešeny v úzkém propojení právního a daňového pohledu. To
vyjadřuje i slogan kanceláře „Právo a daně I Bez hranic“. Díky tomu klienti mohou během jedné návštěvy vyřešit prakticky vše, a navíc ušetří spoustu času
a prostředků.
ARROWS advokátní kancelář meziročně roste jak
personálně, tak obratově v desítkách procent. Kancelář byla meziročně oceněna v Právnické firmě roku
v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. Právníci
kanceláře pravidelně přispívají do odborných periodik nebo se účastní konferencí.
Mezi nejvýznamnější klienty kanceláře patří dopravní
skupina ARRIVA, realitní holding BIDLI či významná
česká banka. V hlavní skupině klientů jsou středně
velké společnosti, municipality a soukromí investoři.

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Plzeňská 3350/18
150 00 Praha 5 – Smíchov
+420 777 118 385
office@arws.cz
www.arws.cz
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Baker & McKenzie s.r.o.,
advokátní kancelář
Pomáháme klientům řešit složité právní otázky
v mnoha zemích a v mnoha oblastech činnosti.
Díky naší jedinečné firemní kultuře, budované již 70 let, dokáže 13 000 našich pracovníků
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 můžeme 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 všestranní
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
Partners naše právníky častěji a ve více zemích, než
je tomu u jakékoliv jiné globální firmy. Společnost
Acritas nás navíc již pojedenácté označila za nejsilnější značku právní firmy na světě.

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

nejsložitějším jak v České republice, tak ve středoevropském regionu. Jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří v ČR úzce spolupracujeme s našimi kolegy z celého světa, abychom českým i zahraničním
nadnárodním společnostem a finančním institucím
nabídli služby nejvyšší úrovně. Kvalita naší práce je
vyjádřena uznáním předních právnických ratingových 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 Právo obchodních společností a fúze
a akvizice, Bankovnictví a finance, Kapitálové trhy,
Pracovní právo, a Daně, přičemž v těchto oblastech
jsme publikací Legal 500 hodnoceni na úrovni Tier 1.
Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním
poradenství klientům v nových rychle se rozvíjejících
oblastech 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 finančních transakcích. Poskytujeme poradenství korporátním vypůjčovatelům ohledně všech typů úvěrových
transakcí, včetně dvoustranných a syndikovaných
úvěrů, od krátkodobých nezajištěných úvěrů až po
globální strukturování.
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V rámci naší činnosti v oblasti řešení sporů zastupujeme klienty ve složitých přeshraničních soudních
a rozhodčích řízeních. Provádíme analýzy sporů a odhadujeme 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 posouzení právních rizik.
Naše skupina zabývající se řešením sporů ve spolupráci s týmy bankovnictví a financí poskytuje právní
poradenství předním bankám, insolvenčním správcům a nejvýznamnějším hráčům v různých průmyslových odvětvích při restrukturalizaci společností
a insolvenčních řízeních.

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
restrukturalizace a insolvence

Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti s transakcemi
v oblasti fúzí a akvizic, od poradenství při strukturování transakcí, které vychází z našich znalostí daného
odvětví, přes projednávání akvizic a finančních ujednání až po získání příslušných regulatorních souhlasů
a povolení ke spojení.
Naši právníci zabývající se duševním vlastnictvím
poskytují klientům právní poradenství při zápisu
a ochraně ochranných známek, autorských práv, vzorů a patentů a jsou dobře obeznámeni s různými problémy, které může rychlý rozvoj nových technologií
představovat pro ochranu duševního vlastnictví. Náš
tým pro oblast IT/komunikace přišel s inovativními
řešeními struktury transakcí pro prodejce a kupující
technologií, kteří vyvíjejí a prodávají nové technologické produkty, jako jsou například IPTV, internetové
bankovnictví a zábavní aktivity pro mobilní telefony.
Díky 30 právníkům a daňovým poradcům s oprávněním provozovat praxi v tuzemsku i v zahraničí máme
znalosti, přehled a zkušenosti s místním právním systémem i s přeshraničními a mezinárodními právními
transakcemi.

Na globální i místní úrovni poskytujeme právní
poradenství v následujících oblastech:
soutěžní právo
bankovnictví & finance
kapitálové trhy
registrace společností
řešení sporů
pracovní právo

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
Praha City Center
Klimentská 46
110 00 Praha 1
Te.:
+420 236 045 001
e-mail: Office.Prague@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com
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Bělina & Partners
advokátní kancelář s.r.o.
Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. (dále
jen „AKBP“) poskytuje komplexní právní služby
české i zahraniční klientele. Tomuto zaměření
odpovídá jak poskytování služeb v širokém spektru odvětví platného práva, tak i odpovídající počet, specializace a jazyková vybavenost advokátů i advokátních koncipientů.
Mezi významné klienty AKBP patří např. Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., ŠKODA AUTO, a.s., Česká
pošta, s.p., Správa železniční a dopravní cesty, státní
organizace, České dráhy, a.s., ČEZ, a.s., Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví, Česká republika – Státní pozemkový úřad či Magistrát hlavního města Prahy.
AKBP poskytuje právní služby ve všech stěžejních
oborech práva.
Mezi stěžejní obory práva poskytované AKBP patří
pracovní právo. Právní služby poskytujeme zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to v rozsahu od běžné agendy až po řešení složitých právních situací,
které mohou z pracovněprávních vztahů vyplynout.
V rámci pracovního práva se právníci AKBP zabývají
zpracováním smluvní agendy, právním posouzením
ve vztahu k režimu na pracovištích, k odměňování,
zastupují klienty z řad zaměstnavatelů i zaměstnanců
před soudy a úřady.
AKBP poskytuje právní služby v korporátní agendě,
a to při zakládání společností, správě společenstevních záležitostí, při snižování a zvyšování základního

kapitálu, při pořádání valných hromad, při uzavírání
akcionářských dohod, v rámci plnění registračních
a oznamovacích povinností. Právníci AKBP mají mnohaleté zkušenosti s poskytováním právních služeb
v oblasti přeměn obchodních společností, převodů
majetkových účastí, prodejů podniků či jejich 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 arbitráže)
a správních řízeních. Co se týče místní příslušnosti, poskytujeme právní služby u soudů a úřadů neomezeně po
celé ČR. Vymáháme soubory pohledávek, spolupracujeme s prověřenými exekutory. Společníci AKBP současně
dlouhodobě působí jako rozhodci u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
AKBP poskytuje právní poradenství zadavatelům i dodavatelům v rámci zadávání veřejných zakázek. AKBP
má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním zadávacích
dokumentací, s plněním registračních povinností,
s přípravou související smluvní agendy, s posuzováním a hodnocením nabídek v rámci zadávacích řízení, s námitkovými řízeními, se zastupováním před
ÚOHS a s dohledem nad realizací veřejných zakázek.
AKBP je členem International Practice Group – mezinárodní skupiny sdružující kolem 100 advokátních
kanceláří a daňových poradců.
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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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BRODEC & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Jsme advokátní kancelář, která se úzce zaměřuje
a specializuje na vybrané oblasti práva. Při své
činnosti upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Klientům nabízíme v oblastech naší specializace právní služby v té nejvyšší kvalitě.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům v pozici zadavatele komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení podaných nabídek z právního hlediska, vyřizování námitek
a zastupování klienta ve sporech a řízeních vyvolaných
v souvislosti s veřejnou zakázkou. Klientům v pozici dodavatele poskytujeme právní poradenství při přípravě
a podání nabídky, podání námitek, příp. podnětu k zahájení řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Výběr z referencí:
Komplexní poradenství pro dopravní podnik v souvislosti s dodávkou pohonných hmot v hodnotě
5 mld. Kč (příprava dokumentace včetně nastavení
smluvních podmínek, konzultací k nastavení cenotvorby a k zajištění servisu výdejních zařízení).
Poradentství při realizaci dostavby trasy A metra
– právní služby ve všech otázkách aplikace pravidel
zadávání veřejných zakázek.
Poradenství organizační složce státu ve sporu s Evropskou komisí ohledně vnitrostátní právní úpravy
jednacího řízení bez uveřejnění.

LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY
V oblasti logistiky a dopravních staveb poskytujeme
klientům široké spektrum právních služeb, jak při
přípravě a realizaci významných dopravněliniových
staveb, tak i v 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 obchodních, tak i v rámci správní agendy.

Výběr z referencí:
Právní poradenství kraji v souvislosti s nejvýznamnějšími stavebními záměry, jako je úsek dálnice D3, nová paralelní vzletová/přistávací dráha
na Letišti Václava Havla, úseky Pražského okruhu
(Ruzyně – Březiněves, Březiněves – D10, Vestecká spojka), včetně zastupování před správními
soudy.
Právní poradenství pro Dopravní podnik hl. m. Prahy při nastavení obstaravatelských smluvních
vztahů v rámci stavby metra I.D a při organizaci
zadávacího řízení na vypracování projektu trasy
metra I.D.
Právní poradenství významnému dopravci v souvislosti s dodávkami elektrických vlaků v hodnotě
9 mld. Kč.
Právní poradenství zahraničnímu dodavateli
ohledně uzavření smlouvy na rekonstrukci dálnice D1 a poradenství související s realizací stavby.
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PRÁVO IT

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ

V oblasti práva IT se věnujeme zejména problematice
veřejných zakázek v IT a autorskoprávním otázkám.
Pro klienty připravujeme např. smlouvy na vývoj informačních systémů a jejich následný servis a rozvoj
a smlouvy licenční. V oblasti veřejných zakázek v IT
poskytujeme klientům v pozici zadavatele komplexní
právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní
dokumentace k veřejné zakázce.

Vedle práva mezinárodního obchodu poskytujeme
právní poradenství rovněž v oblasti dalších právních
vztahů s mezinárodním prvkem. Nabízíme poradenství, vyjednání a přípravu smluvní dokumentace v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem
a právní zastoupení při řešení sporů vzniklých mezi
českou fyzickou či právnickou osobou a fyzickou či
právnickou osobou jiného státu, a to před českými
i zahraničními soudy či rozhodčími orgány.

Výběr z referencí:
Právní poradenství pro dopravní podnikl ve věci
změny smlouvy v hodnotě cca 5 mld. Kč na zajištění dodávky pro zabezpečení metra – se zaměřením
na IT technologie a IT řešení.
Komplexní právní poradenství včetně vyhotovení
smluvní dokumentace v souvislosti s veřejnou zakázkou v hodnotě cca 300 mil. Kč, jejímž předmětem byl vývoj a implementace informačního systému a jeho následný provoz, servis a rozvoj.

SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Naše klienty zastupujeme ve všech fázích řešení sporů, včetně soudních a rozhodčích řízení. V rámci těchto řízení dbáme o maximální ochranu zájmů klienta
a o efektivní vyřešení sporu. Máme zkušenosti s veškerou soudní agendou, zejm. se správním a civilním
soudnictvím, včetně sporů s mezinárodním prvkem.
Partneři kanceláře působí jako rozhodci u českých
i mezinárodních rozhodčích soudů, doc. JUDr. Jan
Brodec, LL.M., Ph.D., je mimo jiné rozhodcem u Mezinárodního sportovního arbitrážního soudu v Lausanne (CAS). Rozhodčí řízení je rovněž oblastí našeho
odborného a publikačního zájmu.

Výběr z referencí:
Zastupování v řízení o náhradu škody ve výši
24 mld. Kč společnosti se sídlem v UK ve sporu zahájeném společností v reorganizaci se sídlem v ČR.
Zastupování v soudním řízení, jehož předmětem je
neúčinnost úkonu – rozhodnutí valné hromady, na
jehož základě měla být vyplacena dividenda ve výši
12 mld. Kč.
Zastupování zahraniční společnosti ve sporech
(soudních i rozhodčích) vyplývajících z rekonstrukce dálnice D1.

Výběr z referencí:
Právní poradenství organizační složce státu v souvislosti s uplatněním zahraniční směnky v hodnotě
200 mil. dolarů v ČR.
Posouzení mezinárodní příslušnosti a rozhodného práva v případě přeshraničního sporu z nekalé
soutěže týkajícího se negatorní žaloby a určení
místa vzniku škody, k níž došlo prostřednictvím
internetu.
Poradenství v souvislosti s mezinárodními sankcemi a jejich vlivem na platnost a plnění uzavřených
smluv s mezinárodním prvkem.

A DALŠÍ
Klientům též poskytujeme právní služby v oblasti
veškerých korporátních záležitostí obchodních společností (od založení společnosti přes rejstříkovou
agendu po optimalizaci corporate governance či koncernové právo), v oblasti insolvenčního práva (včetně
přeshraničních insolvenčních řízení), otázek čerpání
prostředků z fondů EU (z pohledu poskytovatele i příjemce dotace) a sportovního práva (kde poskytujeme
právní služby individuálním sportovcům, klubům,
svazům i vzdělávacím institucím ve sportu).

BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Tel.:
+420 224 247 215
e-mail: info@akbrodec.cz
www.akbrodec.cz
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Bříza & Trubač, s.r.o.,
advokátní kancelář
Osm let v Bříza & Trubač uteklo jako voda. Přibývá úspěchů i právníků.
Je to už více než osm let, když se Petr Bříza a Ondřej
Trubač odhodlali ke „kroku do neznáma“, odešli (jak
oba zdůrazňují, v dobrém) z komfortních pozic v největší domácí advokátní kanceláři (tehdy ještě) Havel,
Holásek & Partners a pustili se do vlastního podnikání. Začínali skromně, ve dvou s jediným koncipientem
v útulných kancelářích na malostranském Jánském
vršku se skvostným výhledem na Prahu. Dnes už na
to oba vzpomínají s úsměvem. „Naštěstí se to povedlo. I když to bylo obtížnější, než jsme ve svém opti-

mismu očekávali,“ říká Petr Bříza. V začátcích hodně
pomohly reference od kamarádů a také lidí, kteří zakládající partnery kanceláře slyšeli na přednáškách
a konferencích, 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. „Překvapilo nás, jaký byznysový dopad naše
publikační a přednášková činnost má,“ říká Petr Bříza.
Postupně ale začalo být jasné, že kancelář nemůže
žít pouze ze sporů, ale potřebuje si vybudovat stabil-
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ní portfolio stálých klientů, kteří se na ni budou obracet s nejrůznějšími právními problémy. „Bez toho
je hodně 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 jedním
z největších klientů je European Union Agency for
the Space Programme (EUSPA), 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 agentuře v mnoha oblastech
napříč právními odvětvími. Jde také o dost unikátní
možnost být v Praze v intenzivním kontaktu s právem
Evropské unie,“ přibližuje Petr Bříza zajímavý nadnárodní mandát jejich kanceláře.

Po osmi letech si zakládající společníci pochvalují, jak
se kancelář a také tým právníků rozrůstá. V roce 2020
se expert na korporátní právo Patrik Koželuha stal
čtvrtým partnerem. Dalším významných milníkem byl
příchod Ondřeje Hampla v roce 2021, který se specializuje na oblast transakčního poradenství. Je nicméně znát, že růst počtu partnerů s sebou nese i větší
množství klientů, což s sebou nese i nutnost hledat
nové lidi. „Určitě porosteme i do budoucna, nechceme být ale anonymním davem. Umím si představit, že
za dalších pět let nás bude 25 až 30, že budeme taková 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 klíčových receptů kanceláře Bříza & Trubač na úspěch.

„Není to jen o výborné znalosti práva, ale také o tom,
abychom si udrželi týmovou duši. Také se snažíme
o to, aby lidé měli chuť se osobně rozvíjet. Přitom se
držíme hesla, že podporujeme lidi v tom, co je na právu baví,“ říká Patrik Koželuha. Nejde přitom jen o pracovní nasazení, ale i o přístup k práci jako takový. „My
vůbec 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.
V roce 2021 advokátní kancelář Bříza & Trubač
obhájila 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 daňovém právu byla již počtvrté zmíněna v prestižním globálním průvodci Legal 500,
přičemž dokonce poskočila výš v hodnocení z úrovně 3 na úroveň 2.
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 vznikl 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 galavečeru v Londýně ocenění
„Client’s Choice Award“ za oblast korporátního daňového práva.
Jelikož jsou jednou z klíčových specializací kanceláře 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 122 členských kanceláří s více než
12 tisíci advokáty v 62 zemích světa 5 kontinentů,
přičemž každá kancelář má exkluzivitu pro danou

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 137

jurisdikci. Jedná se o jednu z nejprestižnějších sítí
advokátních kanceláří vůbec. Bříza & Trubač tak
dále rozšiřuje své možnosti a dosah, když je snadno schopna zajistit svým klientům právní poradenství ve více než 60 státech světa, a to prostřednictvím špičkových partnerských kanceláří,“ popisuje
Tomáš Hokr.
I po osmi letech existenci kancelář Bříza & Trubač drží
stále stejné motto, které měli její zakladatelé úplně
na začátku. „Řekli jsme si, že se nechceme srovnávat s ostatními kancelářemi na trhu, nechť se ostatní
srovnávají s námi, chtějí-li,“ usmívá se Petr Bříza.

Patrik Koželuha, partner
Co Tě baví na práci
v advokacii?
Skutečnost, že každý pracovní
den strávím pokaždé úplně jinak.
Neustále se setkávám s novými
věcmi a situacemi, které musím řešit a díky tomu mi
každý den utíká velmi rychle. Také jsem rád, že u nás
v kanceláři je advokacie týmová hra a mohu spolupracovat s kolegy, kteří jsou pro mě nejen inspirativní
právníci, ale také lidé, na které se mohu spolehnout.
Vzájemně si předáváme nejen ty profesní, ale i lidské
zkušenosti, ze kterých všichni čerpáme.
Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?
Úplně na začátku své praxe, když jsem pracoval ještě
jako student, jsem měl založit s.r.o., což byla pro mě
vcelku rutina. Volal jsem klientovi a začal se ho ptát
na standardní otázky, jako: Kdo bude jednatelem?
a Jaký to má mít základní kapitál? Položil jsem těchto pár dotazů a na druhé straně bylo ticho. Tak jsem
se klienta zeptal, zda mě slyší, nebo vypadlo spojení
a klient mi odpověděl: „Já Vás slyším, ale nerozumím
Vám.“ Od té doby mi došlo, že advokacie není o tom,
abychom klientům ukazovali, co vše jsem naučili, ale
jde o to s pomocí práva pomoci klientům tak, aby
nám a navrhovaným řešením a postupům rozuměli.
Čím by ses stal, kdybys nebyl právníkem?
Mám rád školní prostředí a odmala jsem si představoval, že bych byl učitelem. Myslím, že by mě bavilo být
středoškolským učitelem. Dokonce mi dříve šla a ba-

vila mě i matematika, což u právníka tak časté není.
Takže nejraději bych byl asi učitelem matematiky na
gymnáziu.
Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?
To bude těžké, protože poslední dobou čtu spíše
odborné knihy. Začalo mě trápit, že znalostně jsem
hodně jednostranně zaměřený na právo a vše ostatní
rychle zapomínám. Po inspiraci jednoho z mých kamarádů jsem si objednal učebnice dějepisu pro gymnázia a ty si začal znovu číst. Pak mám rozečtenou
nějakou knihu o běhání a vedle toho učebnici kriminalistiky, protože v rámci trestní praxe chci například
při výsleších porozumět průpravě, jakou mají vyšetřovatelé. No a moje nejoblíbenější kniha je Malý princ.
Jakou první věc zmíníš, když se Tě někdo zeptá,
proč pracuješ v Bříza & Trubač?
Protože je to kancelář, která je založená na tom, že lidi
mají dělat to, co je baví a v tom je kancelář podporuje. Je to také kancelář založená na upřímnosti, přátelství, ale také na vysoké odbornosti. Protože Petr Bříza
a Ondřej Trubač jsou skvělí lidé, kteří si nehrají na
šéfy galaxie, ale jsou to lidi, kterým jde skutečně jen
o dobrou věc a díky tomu kolem sebe utvořili, z mého
pohledu, nejlepší tým na světě.

Barbora Klimešová, advokátka
Co Tě baví na práci
v advokacii?
Nejvíce mě baví pestrost, a to
nejen v oblastech práva, se kterými se advokát setkává a musí
být schopen se v nich velmi rychle zorientovat, a také
skutečnost, že potkáváte mnoho zajímavých lidí
z různých oborů. Každý klient má za sebou jiný příběh, který když pochopíte, začne vám práce dávat
opravdový smysl.
Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?
Je to vlastně spíše negativní zážitek. Odvolací soud
nám nedávno vrátil jednu trestní kauzu již podruhé
k prvoinstančnímu soudu, kde budeme za necelý
měsíc stát již potřetí. Je to případ, který trvá mnoho
let a je pro klienta velmi nákladný a vyčerpávající. Po
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chvilkovému pocitu frustrace, který mě přepadl, když
nám bylo doručeno usnesení vrchního soudu, jsem si
však uvědomila, že je potřeba opět napnout síly a bojovat dál.
Čím by ses stala, kdybys nebyla právničkou?
Jako malá jsem byla asi deset let přesvědčená o tom,
že budu doktorkou. Postupem času jsem pochopila,
proč mě tato profese tak fascinovala a lákala. Již od
mala jsem tíhla k tomu, že bych chtěla pomáhat lidem. Kromě touhy pomáhat lidem jsem pochopila,
že práce pro mě není a nikdy nemůže být o tom, jít si
do kanceláře odsedět 8 hodin, nějak to přežít a spěchat domů. Naplnění v práci je pro mě stejně důležité,
jako naplnění v osobním životě, protože v práci ve výsledku často trávíte více času, než s vaší rodinou.
Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?

David Línek, advokátní
koncipient
Co Tě baví na práci
v advokacii?
Pestrost příběhů, intelektuální
výzvy a snaha dosahovat spravedlivých řešení a výsledků.
Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?
Zážitků je mnoho. Přes všechny velké transakce či
spory mi však obvykle nejvíce utkví v paměti kauzy
konkrétních osob. Z poslední doby to je například
dědický spor, který ačkoli má i významnou korporační linii, nemusí být pro kancelář úplně bonitní. Jsem
vyloženě hrdý na to, že se jej naše kancelář ujala a hájí
práva klienta v jeho nelehké životní situaci.

Jako první mě napadne Vzdělaná, kterou napsala
Tara Westoverová. V knize je popsán autentický životní příběh autorky, která vyrůstala na samotě v idažských horách v ortodoxní mormonské rodině. Autorka vkročila do školní třídy poprvé v sedmnácti letech
a lékaře navštívila dokonce o několik let později.
Autorka se v určité fázi vzbouřila a opustila rodinné
prostředí, které bylo jediné, které znala. Po strastiplné
cestě dokonce vystudovala univerzitu a doktorát získala v Cambridge. Její životní příběh je strhující nejen
pro to, že ukazuje ohromující příběh ženy, která měla
zůstat nevzdělaná, ale spoustu dilemat a otázek, které jsou blízké nám všem.

Čím by ses stal, kdybys nebyl právníkem?

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

Kancelář, do které se pokaždé těším. Plná skvělých
lidí jak profesně, tak lidsky.

V Bříza & Trubač jsem téměř pět let a pracuju zde, protože to pro mě není jen práce. Být součástí týmu Bříza
& Trubač pro mě znamená možnost, jak se neustále
vzdělávat, posouvat a růst. A co je ze všeho nejdůležitější je to, že to není jen profesní růst pod vedením
zkušenějších kolegů, ale i získávání cenných životních
zkušeností, díky kterým rostu jako člověk a osobnost.

Při výběru vysoké školy jsem dost vážně uvažoval
o sociologii. Takže možná vystudovaným sociologem. Myslím si, že bych ale nakonec skončil v podnikatelském prostředí.
Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?
Dopisy přes zeď od Josi Haleviho.
Jakou první věc zmíníš, když se Tě někdo zeptá,
proč pracuješ v Bříza & Trubač.

Jitka Rounová, studentka
Co Tě baví na práci
v advokacii?
Na práci v advokacii mě baví různorodost, kterou nabízí. Každý
klient je jiný, nachází se ve své
specifické životní situaci, a to se odráží v jejho zadání
a ve způsobu spolupráce. Během každého pracovního dne se tak mohu setkat s vědci, investory, podnikateli, dobrovolníky i celými rodinami, kterým svou
prací mohu být prospěšná.
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Jaký zážitek z praxe Ti nejvíce utkvěl v paměti?
Asi po půl roce v Bříza & Trubač jsem dostala za úkol
připravit odvolání pro holčičku s cukrovkou, které
kvůli chybnému postupu správního orgánu nebyl
přiznán nárok na příspěvek na péči. Odvolání jsem
napsala, advokátka, která mi úkol zadala, ho zrevidovala a obratem byl příspěvek holčičce přiznán. Tento
drobný úspěch mě upevnil v tom, že práce v advokacii má smysl, i když je někdy obtížná a frustrující.
Čím by ses stala, kdybys nebyla právničkou?
Po maturitě jsem toužila po kariéře diplomatky a vydala se na VŠE, kde jsem studovala diplomacii a mezinárodní vztahy. Už v prvním ročníku mě ale zaujalo
právo natolik, že jsem se přihlásila na přijímačky na
Právnickou fakultu a studium na VŠE ukončila. Svého
rozhodnutí jsem nikdy nelitovala, neboť díky práci
a aktivitám nad rámec výuky na Právnické fakultě se
v mezinárodním prostředí pohybuji také.
Jaká kniha z poslední doby Tě nejvíce zaujala?
V poslední době mě nejvíce zaujala kniha Malý život
od americké autorky Hanya Yanagihira. Sleduje životní příběhy čtyř kamarádů z různých společenských
a ekonomických poměrů a zejména to, jak se vyrovnávají s traumaty, která si s sebou nesou od dětství.
Určitě to svou povahou ani délkou není oddychové
čtení, ale je to chytlavý příběh s empatickým pohledem do niterného prožívání všech životních etap.
Jakou první věc zmíníš, když se Tě někdo zeptá,
proč pracuješ v Bříza & Trubač.
V první řadě je to kolektiv. Začínala jsem v Bříza & Trubač téměř před dvěma lety, kdy mě ihned nadchla
příjemná atmosféra kanceláře. Od té doby se náš
tým rozrostl na dvojnásobek, naštěstí se nám i přesto
(anebo právě díky tomu) daří udržet příjemné pracovní prostředí. Spolu s rostoucími zkušenostmi mi také
více záleží na pracovním zaměření. Dostává se mi tak
například čím dál více prostoru v oblasti vnitrostátních i mezinárodních arbitráží, čehož si moc vážím.

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1 – Nové Město
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. Advokáti v této kanceláři mají dlouholeté praktické
zkušenosti s poradenstvím mezinárodní klientele. Právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, anglickém, německém a francouzském.

nerem pro každodenní problémy, stejně tak jako pro
větší a méně časté transakce. Mnoho advokátů přichází pouze se správnými odpověďmi. My nabízíme
řešení problémů a naše činnost je zaměřena na nalezení nejlepšího výsledku pro naše klienty.
Právní služby poskytujeme v angličtině, němčině,
francouzštině a češtině.

Bubník Myslil & Partners
Česká advokátní kancelář Bubník Myslil & Partners je
mezinárodně orientovanou právnickou firmou, která nabízí právní služby se specializací na obchodní
právo, právo společností, fúze a akvizice, mezinárodní právo soukromé, nemovitosti, pracovní právo,
investice, soudní a rozhodčí řízení, smluvní právo,
franchising, 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. Zastupujeme společnosti v širokém spektru obchodní
činnosti a zastupujeme jak národní, nadnárodní
a globální společnosti, tak společnosti vlastněné
jednou osobou, i začínající společnosti. Spolupracujeme s mnoha mezinárodními právními firmami.
Snažíme se být našim klientům dlouholetým part-

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 republice. Komplexní právní poradenství poskytuje tým
téměř 100 odborníků, a to nejen v oblasti práva.
Za 29 let svého působení na českém právním trhu
si vydobyla reputaci stabilní a nezávislé advokátní kanceláře, která patří k důležitým 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, bohatě 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 – celkový obraz dotváří navržení správných manažerských
a rozhodovacích postupů, zhodnocení ekonomických, politických či společenských souvislostí a dopadů, stejně tak i správná komunikace a vytváření
optimálního mediálního obrazu. Nejen v trestních
kauzách, ale i v obchodních případech totiž rozhodují média často rychleji a účinněji než soudy. Císař,
Češka, Smutný nabízí klientům více, než čekají. Právníci nesepisují jen právní analýzy a stanoviska, ale
řeší efektivně i další záležitosti a intenzivně spolupracují s předními odborníky neprávních oborů z Čech
i zahraničí.

OBLASTI SPECIALIZACE
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný si uvědomuje, že dělení právních služeb na jednotlivé disciplíny
je již překonané, neboť v každodenní práci se veřejné
a soukromé právo prolíná. Poskytování právních služeb na vysoké úrovni vyžaduje nejen důkladnou znalost právních předpisů, ale také jejich správnou aplikaci a hlubší znalost podnikatelského odvětví klientů.
Proto jsou týmy kanceláře rozděleny podle průmyslových sektorů a klientů, pro které pracují, a mohou
tak navrhovat komplexní řešení jejich problémů. Právě toto organizační uspořádání umožňuje kanceláři
efektivní poskytování právních služeb.
Právníci kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti v následujících 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, telekomunikace a média, daňové právo, pracovní právo, 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-
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nictví, pojišťovnictví a další finanční služby, doprava
a logistika, nemovitosti a stavebnictví, energetika,
strojírenství, chemický průmysl a zpracování ropy, zemědělství, potravinářství, životní prostředí a odpadové hospodářství, média a mediální služby, professional services a další služby.

OCENĚNÍ KANCELÁŘE
Osmkrát za posledních devět let získala advokátní
kancelář Císař, Češka, Smutný ocenění Právnická
firma roku v kategorii Pro bono a společenská odpovědnost (2013–2019, 2021). V roce 2019 kancelář
získala také světová ocenění Global Law Experts 2020
Czech Republic - Corporate Law, Global Law Experts
2020 Czech Republic – 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.

ních projektů, zejména v oblasti klasické hudby a výtvarného umění. Spojuje korporátní a individuální
sponzory, s jejichž pomocí může realizovat projekty,
které by jinak neměly šanci vzniknout. Fondu se podařilo vybrat již více než 40 milionů korun.
Kancelář Císař, Češka, Smutný je také dlouhodobým
partnerem Českého národního symfonického orchestru a festivalu Prague Proms.
Prostřednictvím advokátní kanceláře, obchodních
komor i nadačního fondu kancelář usiluje o znovuprosazení České republiky a českého genia ve světě
a podtržení znamenitosti české kultury. Jen díky dokonalé souhře všech těchto faktorů může svým klientům nabídnout JINOU DIMENZI ŘEŠENÍ.

JINÁ DIMENZE ŘEŠENÍ – VŠE CHÁPEME
V SOUVISLOSTECH
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný působí v mnoha oblastech a její činnost má výjimečný
přesah. Nahlíží na problémy v mezinárodních souvislostech a perspektivách, proto je společník kanceláře JUDr. Pavel Smutný zároveň prezidentem
Česko-izraelské smíšené obchodní komory a výrazným podporovatelem dalších podnikatelských
a filantropických 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 klientům 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 klientů – je rovněž kultura a její rozsáhlá podpora. V roce
2009 založili společníci kanceláře nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který shromažďuje dary
od soukromých mecenášů za účelem podpory kultur-

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.,
advokátní kancelář
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 – Pankrác
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 právní a daňové poradenství pro Českou a Slovenskou
republiku již od roku 1995. Za poslední dvě dekády se kancelář rozrostla na více než 40 právních
a daňových poradců, kteří poskytují komplexní
poradenství v rámci nejrůznějších domácích i mezinárodních transakcí v oblasti obchodního práva,
a to nejen českého, ale také slovenského, anglického 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 obchodním právem se zaměřením na fúze a akvizice,
otázky týkající se práva obchodních společností, komerčního práva či problematiky regulace. Mají rozsáhlé
znalosti a zkušenosti v sektorech private equity, energetiky a infrastruktury, zdravotnictví, přírodních věd,
v chemickém průmyslu či médiích a telekomunikaci.

Vybrané transakce právního poradenství
z poslední doby:
KKCG při prodeji Geewa, jedno z nejúspěšnějších
herních studií v České republice, společnosti AppLovin zabývající se mobilními hrami v USA.

ARX Equity Partners na majoritní akvizici TES Vsetín,
strojírenské společnosti působící především ve
výrobě systémových komponent souvisejících
s elektrickými stroji, od dceřiné společnosti Advent
International.

FINANČNÍ PRAXE
Tým profesionálů pražské finanční praxe se zaměřuje na
kompletní škálu bankovních a finančních transakcí, jakožto i na transakce na kapitálových trzích. Zkušenosti
našich odborných poradců zahrnují veškeré formy bankovních 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 hodnotě
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.
Aricoma, která je součástí skupiny KKCG, při akvizici
technologické společnosti Seavus a a souvisejícím
financování.

NEMOVITOSTNÍ PRAXE
Nemovitostní praxe pražské kanceláře Clifford Chance byla založena v roce 1997 a dnes je tým zkušených
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poradců pod vedením Emila Holuba jednou z nejlépe
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:
Cromwell při akvizici portfolia sestávajícího z 11 logistických a průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku od investiční skupiny ARETE za celkovou kupní cenu 113,2 milionu eur.
Heimstaden Bostad AB při akvizici rezidenčního
portfolia RESIDOMO za 1,3 miliardy eur.

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 škody způsobené porušením soutěžního práva.
Zastupování mezinárodní energetické společnosti
a mezinárodní chemické společnosti v soudních
sporech iniciovaných minoritními akcionáři v návaznosti na jejich squeeze-out z českých dceřiných
společností.

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Díky rozsáhlým zkušenostem specialistů z pražského týmu se naše praxe pravidelně podílí na nejvýznamnějších 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 přeshraniční mimosoudní restrukturalizaci mezinárodní
automobilové dodavatelské a strojírenské společnosti Borgers.
Czech Property Investments v souvislosti s insolvenčním řízením Mladé fronty, tradičního českého
vydavatelství časopisů a knih, provozujícího také
řadu internetových médií.
Komerční bance při pokusu o restrukturalizaci
strojírenské skupiny ČKD a její zastupování, jakožto
největšího věřitele a předsedy věřitelského výboru,
v komplexním a dlouhotrvajícím insolvenčním řízení vedeném proti jednomu z členů této skupiny
– společnosti ČKD PRAHA DIZ.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
Sporné otázky řešíme v celé řadě sektorů, ať již financí, nemovitostí, insolvencí, soutěžního práva, regulatoriky nebo dalších. Specialisté v našem týmu mají

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Jungmannova Plaza
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 555 222
e-mail: prague-office@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
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Čermák a spol.
Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol.
patří k největším a nejuznávanějším kancelářím
specializovaným na právo duševního vlastnictví (průmyslové právo, autorská práva) v České
republice. Poskytuje komplexní právní služby
podnikatelské sféře i jednotlivcům zejména
v oblastech ochrany duševního vlastnictví, autorských práv a obchodního práva v nejširším
slova smyslu.
Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. je
velmi často vyhledávána domácí i zahraniční klientelou, čemuž každoročně odpovídá její umístění v prestižním přehledu The European Legal 500,
průvodci světem advokátních kanceláří, který je
široce respektován pro svou nezávislost a objektivitu. V oboru průmyslového práva a jiného duševního
vlastnictví advokátní kancelář Čermák a spol. pravidelně zaujímá přední místo mezi dalšími významnými kancelářemi.
Čermák a spol. se pravidelně umisťuje na předních
příčkách odborných domácích i mezinárodních publikací 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 asociací Managing Intellectual Property, Velká
Británie (www.managingip.com). V letech 2010,
2011, 2014, 2017, 2020 a 2021 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 zastupování před Evropským patentovým úřadem a Úřadem
EU pro duševní vlastnictví). Většina klientů především
v oblasti průmyslových práv využívá výhod vyplývajících ze zastupování jedinou kanceláří v obou zemích,
tj. v České republice a na Slovensku. Centrální evidenci 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, FICPI, LES.
Výhodou pro klienty je rovněž aktivní činnost kanceláře v Americké obchodní komoře, Britské obchodní
komoře, Německé obchodní komoře a Francouzsko-české obchodní komoře.

JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.
společník, český a slovenský
advokát
V roce 1996 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
(magisterský studijní program).
V letech 1994–1995 studoval na
Univerzitě v Aix-en-Provence, Francie. V roce 1996 za-
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čal působit v advokátní kanceláři 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 Bruselu. Od roku 2000 partner
Čermák a spol. Specializuje 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 vlastnictví, občanského práva
a právní teorie, včetně „Právní aspekty doménových
jmen“ (společně s JUDr. Pelikánovou), Linde Praha
2000, „Handbuch für Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht), 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. Absolvovala odborné stáže na Ústavním
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 letech 1998–2002 pracovala
jako právní poradce Ministerstva spravedlnosti SR.
Od roku 2003 byla advokátní 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 „advokátní kancelář“) je významnou českou advokátní
kanceláří, která dlouhodobě poskytuje svým klientům komplexní právní služby. Tým DBK PARTNERS je tvořen zkušenými právníky různého zaměření a odborných specializací.
DBK PARTNERS při poskytování právních služeb úzce
spolupracuje s celou řadou externích odborníků, od
spolupracujících advokátů – specialistů, po soudní
znalce, auditory, daňové poradce či překladatele.
DBK PARTNERS také dlouhodobě spolupracuje se zahraničními advokátními kancelářemi po celé Evropě
i jinde na světě.

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

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

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

JUDr. Vladimíra Knoblochová,
DiS.,
se ve své praxi zaměřuje zejména korporátní a smluvní právo,
oblast M & A, due diligence,
právo kolektivního investování
a mezinárodní transakce. Je
spoluautorkou komentáře k novému občanskému zákoníku od Wolters Kluwer a autorkou řady
odborných publikací. Příležitostně přednáší pro
veřejnost.
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DBK PARTNERS POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY
ZEJMÉNA V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:
právo obchodních společností,
přeměny obchodních společností, akvizice, transakční 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 nejvýznamnějších právních oblastí, kterým se DBK PARTNERS věnuje.
V praxi přitom činnost advokátní kanceláře v této oblasti
přesahuje právní rámec a je doplněna službami z účetní,
znalecké i daňové sféry. Výjimečná je komplexita poskytování právních služeb ze strany DBK PARTNERS, která
přesahuje běžné M & A transakce. Advokátní kancelář stojí
často po boku klientů již při prvotním vytipování investice
a pomáhá transakci nejen realizovat, ale i vhodně strukturovat, pomáhá při zajištění financování transakce, včetně
zpracování s tím související dokumentace, a samozřejmě
poskytuje pro klienty i tzv. 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 spolupracujících daňových a účetních poradců,
přípravu a projednání transakční dokumentace,
sestavení projektu přeměny,
kontrolu dodržování relevantních právních předpisů,
právní pomoc při zajišťování financování transakce, poradenství po realizaci transakce.

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTÍ
Další klíčovou oblastí, ve které advokátní kancelář
poskytuje komplexní služby, je oblast obchodního
práva a práva obchodních společností. Advokátní
kancelář se zaměřuje především na vedení korporátní agendy společnosti, ale také na realizaci ob-

chodních transakcí. Mezi ty patří zpracovávání obchodních smluv, zpracování potřebných právních
stanovisek, konzultace při realizaci transakcí mezi
spřízněnými osobami apod.

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

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Právní služby v oblasti veřejných zakázek poskytuje
DBK PARTNERS jak zadavatelům veřejných zakázek,
tak uchazečům o účast v konkrétních veřejných zakázkách. Pro zadavatele veřejných zakázek je v nabídce služeb DBK PARTNERS připraven komplexní
právní servis a poradenství v souvislosti s průběhem
zakázky.

V oblasti veřejných zakázek poskytuje DBK
PARTNERS zejména následující právní služby:
právní poradenství v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek,
komplexní právní služby při realizaci zadávacího
řízení na veřejné zakázky,
zpracování právní dokumentace k výběrovým
řízením,
zpracování námitek proti rozhodnutí zadavatele,
navazující právní služby, jako např. vypracování
návrhů smluv, zpracování připomínek k nim apod.

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

Právní služby poskytované advokátní kanceláří
v této oblasti zahrnují zejména:
nastavení optimální organizační struktury a vnitřních principů fungování,
nastavení odměňování statutárních orgánů a zaměstnanců obchodních společností,
příprava manažerských a pracovních smluv,
smluv o výkonu funkce a pracovněprávní
poradenství,
právní poradenství při nastavování všeobecných
vnitřních předpisů a metodik.

hajobě 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 zastupováním 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 poradenství 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 advokátní kanceláře. DBK PARTNERS se stará o právní
záležitosti malých a středních podniků, stejně jako
poskytuje rozsáhlé právní služby a poradenství společnostem s mezinárodní působností dosahujících
provozního obratu přes 90 miliard korun.

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 služby
v oblasti trestního práva, a to nejen ve vztahu k ob-

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
Experience the future of law. Today

PŘÍBĚH DELOITTE LEGAL
Advokátní kancelář Deloitte Legal Česká republika je
součástí globální sítě Deloitte Legal, která v sobě
sdružuje přes 2 500 právních odborníků ve více než
75 zemích po celém světě. Máme k dispozici zdroje
globální firmy, přitom však udržujeme praktické porozumění zásadním právním a regulatorním záležitostem, lokálním trhům a problémům specifickým
pro jednotlivá odvětví.
Co do počtu se s téměř 90 právníky v pěti kancelářích napříč Českou republikou (Praha, Brno,
Ostrava, Plzeň, Hradec Králové) řadíme mezi největší
právní kanceláře v Česku.
Naše právní služby využívají například Škoda
Auto, Pojišťovna Kooperativa, Allianz pojišťovna,
Moravia Steel, EKOLAMP, Eltma, Penny Market,
Sekyra Group, Bammer Trade (PPF Group), Europasta, Prusa Research, Evropská komise, Ústav
organické chemie a biochemie, Státní zemědělský intervenční fond a mnoho dalších.
Poskytujeme tedy právní poradenství širokému portfoliu 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-tech. Naše právní služby jsou

zárukou úspěchu ve vysoce konkurenčním podnikatelském světě.
Nabízíme komplexní škálu právních služeb ve
všech hlavních oblastech obchodní praxe, včetně
podnikového práva, fúzí a akvizic, nemovitostí, pracovního práva, práva duševního vlastnictví, financí a řešení sporů, a zároveň získáváme vedoucí postavení v rychle se rozvíjejících
právních oblastech, jako je business integrity,
daňové spory, nakládání s odpady a odpovědnost za životní prostředí, e-commerce, technologické transakce a finanční technologie. Díky
velikosti našeho týmu se můžeme specializovat
na nejmodernější oblasti právního poradenství,
které menší advokátní kanceláře nejsou schopny
obsáhnout.

HLÍDÁME VYSOKÝ STANDARD NAŠICH SLUŽEB
Při poskytování právních služeb nabízených společností Deloitte Legal v regionu střední Evropy stavíme na integrovaném přístupu. Přítomnost
v 19 zemích, 24 kancelářích a více než 350 právních odborníků plně kvalifikovaných v příslušných
jurisdikcích, umožňuje nabízet inovativní právní
řešení založená na technologiích a jejich realizaci
napříč službami Deloitte. Jen díky multidisciplinárním týmům zaměřeným na daně, podniky, finance
a poradenství a nabídce komplexních obchodních
řešení jsme jedním z předních poskytovatelů právních služeb v tomto regionu.
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Naše právní služby jsou vysoce hodnoceny
v právních ratingových žebříčcích, a to jak v české Právnické firmě roku, tak v zahraničních žebříčcích Legal 500 a Chambers and Partners, IFLR
a MergerMarket.
Naše základní hodnoty odrážejí priority, na nichž stavíme svůj úspěch. Prosazujeme bezkonkurenční vstřícnost vůči požadavkům klientů, špičkové porozumění
jednotlivým průmyslovým odvětvím, těsnou spolupráci s poradenskou společností Deloitte a konzistentní
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 poradenství pomáháme našim klientům i zorientovat se
v neustále se měnícím právním prostředí jejich každodenních obchodních aktivit, a to prostřednictvím seminářů, workshopů, interního školení a webcastů
o aktuálních tématech. Minulý rok jsme zorganizovali
desítky akcí na témata jako fúze a akvizice, daňové
otázky fúzí a akvizicí, konkurenceschopnost, HR, technologie, ESG a udržitelnost či cybersecurity.
Se zástupci z řad politiků i veřejnosti se rovněž snažíme podněcovat diskusi v rámci české podnikatelské
komunity na téma kvality přijímaných právních
předpisů a jejich dopadů na podnikatelskou sféru. Již
13 let pořádáme anketu Zákon roku, ve které oceňujeme zásadní legislativní počiny (www.zakonroku.cz).

PŘINÁŠÍME INOVATIVNÍ PŘÍSTUP
Jsme průkopníky na trhu v oblasti inovativního
přístupu k právním službám. Ten aplikujeme především v podobě propojování právní expertízy s dalšími oblastmi poradenství – IT, finanční a riskové
poradenství, daně, audit atd. Technologie jsou pro
nás v tomto směru samozřejmostí. Vytvořili jsme specializovaný tým, jehož cílem je monitorovat možnosti
automatizace či standardizace služeb tak, abychom
maximalizovali kapacitu našich právníků pro potřeby
služeb, jež vyžadují zcela individuální přístup a netradiční pohled.
Jdeme příkladem – vyvinuli jsme interní nástroj pro
automatickou kontrolu dokumentů, díky kterému

jsme schopni úspěšně kontrolovat dokumenty ve velkých objemech, což zvyšuje naši efektivitu a klientům
přináší úsporu nákladů.
Současně jsme průkopníky alternativních metod
dodávání produktů našim klientům. Nahradili jsme
většinu e-mailové korespondence komunikací prostřednictvím online portálu, který zároveň klientům
umožňuje sledovat stav jejich projektů v reálném
čase.
Těžíme také z odborných znalostí expertů na datovou analytiku, statistiku, technologie a projektové řízení, kteří jsou pravidelně zapojováni do našich
projektů.
Věříme na prospěšnost inovativního přístupu, a proto
aktivně podporujeme iniciativy, které se snaží o inspiraci v podobě oceňování dobrých příkladů. Mezi
ně patří Legal Disruptors a Deloitte Legal Disruptors Awards, soutěž pro inovativní právníky v České
republice.

KULTURA DIVERZITY A INKLUZE
Dlouhodobě se zasazujeme o prosazování diverzity, která vytváří prostředí pro inovativní myšlení a přístupy. 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 pracovní prostředí a bránit v něm diskriminaci
jakéhokoli druhu. Zhruba polovinu našich právníků
tvoří ženy a v celé společnosti Deloitte jsou ženy zastoupeny ze zhruba 54 %. Naším cílem je udržet si ty
nejlepší talenty a podporovat jejich rozvoj.

UDRŽITELNOST JE NAŠÍ HODNOTOU
Hlásíme se k podpoře vysoké míry udržitelnosti a šetrnému přístupu k životnímu prostředí. Náš
právní Enviro tým je jeden z největších v regionu a už
20 let radí klientům v oblastech odpadů, vod, emisí, značení výrobků, využití území atd. Jeho tradiční
Envilaw ročenka dlouhodobě udává trend v oblasti
udržitelné legislativy. Jsme partnerem projektu
[ta] udržitelnost, který se zaměřuje na inovace, komunikaci, diverzitu, ekologii i ekonomické aspekty
udržitelnosti.
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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 přímo v centru Prahy. Poskytujeme ucelené, efektivní, 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 pohledu, nezůstáváme v zajetých kolejích, neustále se
vzděláváme a pracujeme tak, aby naše řešení byla
komplexní, dávala klientovi a jeho podnikání opravdový smysl a skutečnou přidanou hodnotu. I proto je
náš tým složen z odborníků z různého právního zázemí. Spolupracujeme s předními mezinárodními advokátními 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 zajistit právní poradenství takřka kdekoliv. Interlaw je
každoročně zařazována mezi elitní globální právnické
sítě v nejprestižnějším právním žebříčku Chambers
and Partners.

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 relativně mladá, progresivně se rozvíjející značka, která byla uvedena na trh v roce
2012. Navázala na dědictví Salans a z kanceláře
proslulé expertizou v oblasti real estate vybudovala během těchto let největší mezinárodní
právní kancelář s širokou nabídkou služeb, jejíž
mezinárodní síť co do hustoty nemá konkurenci. Inspirovala se byznys modelem předních
světových konzultačních firem. Klientskou
strategii postavila na přístupu GPOF (Grow,
Protect, Operate, Finance) a přizpůsobuje nabídku služeb potřebám svých klientů v závislosti na byznysovém cyklu. Dentons dnes patří
mezi lídry žebříčků elitních právních firem Acritas Global Elite Brand Index a BTI Client Service
30 Award.

Petr Zákoucký, vedoucí partner

Prioritou Dentons pro nadcházejí období je zaměřit
se na kvalitu služeb poskytovaných klientům.
Dentons v tomto ohledu vsadilo na inovace, ať už
v podobě vylepšeného způsobu poskytování služeb
(„service delivery“), nebo efektivnějších právních služeb, které bude moci nabídnout klientovi. Inovace
jsou pro další posun na vytyčené cestě naprosto zásadní. Před řadou měsíců kancelář interně postavila
tým právních inženýrů se zkušenostmi v oblasti technologií i práva, kteří spolupracují s právníky – inovačními ambasadory s cílem prosadit inovace do praxe,
monitorovat příležitosti a pomoci při navrhování
a automatizaci procesů. Dnes už tento mezinárodní
tým čítá přes 20 lidí a dále roste.
Zvláštní uznání zaslouží analytická jednotka, původně z EY, která těží data týkající se příležitostí na trhu.
Současně vyhodnocuje, v jaké kondici jsou jednotlivé
firmy a zda není vhodná příležitost ke koupi. Získané
informace jsou pak spárovány s požadavky na straně
poptávky. Další jednotka Dentons analyzuje interní
data.
Za nově vyvinutý interní nástroj ke sledování obchodních příležitostí Opportunity Tracker kancelář
v říjnu 2021 ve Financial Times Innovative Lawyers
Europe Awards 2021 získala cenu Innovation in New
Business Solutions. Dentons byla současně zařazena
mezi sedm nejinovativnějších společností v Evropě.
Opportunity Tracker vyhodnocuje data ze 20 tisíc
zdrojů, pomáhá právníkům identifikovat byznysové
příležitosti a zároveň umožňuje uživatelům vkládat
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manuálně další informace ke sdílení v celé globální
síti.
Pražská kancelář už dnes pracuje s řadou produktů,
aplikací a platforem, které reálně využívá v klientských projektech. Mezi ně patří např. Dentons Direct,
aplikace využívaná ke sdílení dokumentů, s možností
sdíleného editování a monitorování vývoje projektu
v reálném čase. Nástrojů, které tým používá, je ale daleko více, například dálkové podepisování dokumentů. Nejnověji se Dentons ocitlo na shortlistu právních
inovací Law.com – Legal Innovation Awards 2022, a to
hned v šesti kategoriích.
Vedle tradičně silné nemovitostní praxe se podařilo postavit jednu z nejaktivnějších transakčních praxí v České republice vůbec. Pražský
transakční tým spolupracuje s řadou českých společností, které expandují po celém světě. Primárně
využívá silného M&A týmu v regionu střední a východní Evropy a dle potřeby klientů koordinuje
poradenství ve zbytku světa. S aktuálním počtem
kanceláří, který čítá přes 200 poboček po celém světě, tedy v rámci vlastní sítě odbaví většinu klientů
z Prahy. V destinacích, kde Dentons zrovna nemá
pobočku, spolupracuje se sítí preferovaných poradců Nextlaw Referral Network.
Transakční praxe využívá daňovou a soutěžněprávní
expertizu a z hlediska sektorového zaměření dominuje v energetice a dalších regulovaných odvětvích.
Praxe finančních služeb opanovává žebříčky řady
nezávislých mezinárodních rankingových publikací a je pravidelně uváděna mezi nejžádanějšími
kancelářemi v kategorii bankovnictví a financí
a restrukturalizací a insolvencí. Na rozdíl od běžné
praxe většiny advokátních kanceláří svůj početný insolvenční a restrukturalizační tým udržela vytížený na
mandátech bez ohledu na ekonomický cyklus.
Dentons je jednou z mála mezinárodních kanceláří
na trhu, které mají silnou expertizu v oblasti trestního práva. Společně s compliance agendou vytváří
atraktivní nabídku reagující na vzrůstající poptávku
v oblasti interních investigací. Již tradičně zastupuje
klienty v nejrůznějších sporech, včetně správního řízení a rozhodčích řízení. Specializuje se na
stavební spory, spory ve finančním sektoru a správní
řízení pro regulovaná odvětví.

Taktéž mimo standard mezinárodních kanceláří má
početný a poměrně seniorní pracovněprávní
tým, který využívají klienti z celé řady sektorů. Regionálně působícím klientům nabízí integrovaný CEE
tým.
Navázala rovněž na tradičně poskytované služby
v sektoru life science a dnes disponuje početnou
skupinou poskytující širokou škálu právních služeb
klientům z farmaceutického průmyslu, výrobcům
zdravotnických prostředků, poskytovatelům zdravotních služeb, biotechnologickým společnostem, výrobcům a distributorům doplňků stravy a kosmetických přípravků, jakož i klientům z oblasti veterinární
péče či konopného průmyslu.
Nejnověji pražská kancelář posílila v oblasti telekomunikací a technologií, když v březnu 2022 přivedla
renomovaný tým Zdeňka Kučery. Ten dnes vede jeden z nejpočetnějších týmů na trhu, čítající 15 právníků specializujících se na nejrůznější oblasti TMT
a duševního vlastnictví.

VYBRANÉ REFERENČNÍ ZAKÁZKY:
Bankovnictví a finance a kapitálové trhy
Poradenství realitní skupině CPI Property Group
(CPIPG) v souvislosti s úvěrem ve výši 2,5 miliardy
eur za účelem financování nabídky na převzetí zbývajících akcií a konvertibilních dluhopisů společnosti IMMOFINANZ AG. Úvěr poskytlo konsorcium
rakouských a mezinárodních bank.
Poradenství syndikátu bank, který tvořily Česká
spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia při komplexním refinancování skupiny Fortuna Entertainment v České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Nizozemí
a Chorvatsku. Hodnota úvěru je 550 milionů eur.
Poradenství klubu bank, který vedla ERSTE Group
Bank AG při komplexním refinancování skupiny
Tristone Flowtech Group.
Poradenství syndikátu bank Komerční banka, Česká
spořitelna, Československá obchodní banka and
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia při financování akvizice společnosti BEST skupinou DEK,
a komplexním refinancování společnosti BEST.
Poradenství developerské skupině Crestyl při veřejné emisi dluhopisů za účelem financování projektu Savarin.
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Poradenství slovenské energetické společnosti
SPP Distribucia při emisi Reg S dluhopisů v hodnotě 500 milionů eur.

Developerské a nemovitostní projekty
Poradenství společnosti Unibail-Rodamco-Westfield při prodeji nákupního centra Aupark Bratislava. Transakce s hodnotou 450 milionů eur představuje největší realitní transakci v historii Slovenska.
Poradenství společnosti AFI Europe při akvizici administrativní budovy Avenir Business Park od Tristan Capital Partners.
Poradenství společnosti Skanska při prodeji administrativní budovy Parkview v Praze společnosti
Deka Immobilien.
Poradenství švédské realitní skupině Heimstaden
při akvizici rezidenčního bytového portfolia Pergamenka v Praze od české developerské společnosti
Finep a při akvizici portfolia nájemních bytů v plzeňském komplexu Unicity od české developerské
firmy Daramis za 23 milionů eur.

Energetika
Poradenství energetické skupině Sev.en Energy
v souvislosti s převzetím hnědouhelné elektrárny
Počerady od skupiny ČEZ.
Poradenství MND / KKCG při nabídce na akvizici
Innogy Česká republika a.s. v nabídkovém řízení.
Úspěšné zastupování společností Veolia Group
and Sev.en EC, a.s. před Nejvyšším správním soudem ve sporech týkajících se náhrady nezákonné
darovací daně z emisních povolenek a souvisejících úroků.
Zastupování společnosti Sev.en EC před Krajským
soudem v Hradci Králové, Nejvyšším správním
soudem a Ústavním soudem ve sporu v souvislosti
se změnou integrovaného povolení.

Fúze a akvizice, včetně Private equity
Poradenství původem českému globálnímu výrobci chemikálií, společnosti Draslovka Holding, při
akvizici divize Mining Solutions americké společnosti The Chemours Company za celkovou částku
520 milionů dolarů.
Poradenství původem českému globálnímu výrobci chemikálií, společnosti Draslovka Holding,
při uzavření dohody o převzetí podniku na výrobu

kyanidu sodného od jihoafrického petrochemického koncernu Sasol. Hodnota transakce překračuje 95 milionů dolarů.
Poradenství Czechoslovak Group při komplexní
korporátní restrukturalizaci a následném prodeji
Skyport americké investiční společnosti Ventus
a singapurským fondům Elite (Sky Logistica a Elite
Logistics).
Poradenství Raiffeisenbank při převzetí portfolia
retailových klientů od ING Bank.

Life Sciences
Poradenství společnosti GeneProof, která se zabývá molekulární diagnostikou při fúzi s American
Laboratory Products Company, americkou společností, která se specializuje na in vitro diagnostiku.
Průběžné poradenství japonské farmaceutické
a biotechnologické společnosti Kyowa Kirin Pharma v korporátních a regulatorních otázkách.
Poradenství americké nadnárodní společnosti ohledně farmaceutických regulatorních požadavků na distribuci, marketing a prodej testovacích souprav na
diagnostiku SARS-CoV-2 a souvisejících otázek v oblasti korporátní compliance v České republice.

Pracovní právo
Dlouhodobé pracovněprávní poradenství společnostem Valeo, Adient, ING Banka, PPF banka, MSD, Zentiva, Chr. Hansen, Mars Group, Keyence International,
Cembrit CZ, Nike, Imperial Brands a dalším.

Restrukturalizace a insolvence
Poradenství letecké společnosti Smartwings v souvislosti s mimosoudní restrukturalizací a financováním. Jedna z nejvýznamnějších restrukturalizací
v r. 2020/21 a největší restrukturalizace úvěrů v České republice a střední a východní Evropě.
Poradenství společnosti DOPLA PAP při restrukturalizaci bankovních závazků vůči čtyřem financujícím bankám a zajištění nového financování v rámci
Covid Plus programu.
Poradenství České spořitelně jako zajištěnému věřiteli v souvislosti s insolvencí SKD Bojkovice, významného českého subdodavatele v automobilovém
průmyslu, včetně poradenství při poskytnutí financování v moratoriu a při přípravě povolené předbalené reorganizace společnosti SKD Bojkovice.
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Poradenství společnosti Benteler, která je jedním
z největších evropských dodavatelů pro automobilový průmysl v souvislosti restrukturalizací, včetně poradenství sponzorům při restrukturalizaci
stávajícího programu obchodních cenných papírů zajištěných aktivy („ABCP“ - Euro Asset Backed
Commercial Paper).

Telekomunikace, média, IP&IT
Právní poradenství skupině PPF při prodeji 100 procent akcií telekomunikačního operátora Telenor
Montenegro maďarské technologické společnosti
4iG.
Právní poradenství přední globální společnosti
specializující se na vývoj softwaru a digitální služby,
Ciklum, při akvizici CN Group, české firmy pro vývoj
softwaru, od Genesis Capital, jedné z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední
Evropě.
Poradenství globální softwarové společnosti při akvizici českého start-upu Confluence Technologies
při akvizici českého technologického startupu Futures s.r.o. („Fundpeak“).
Poradenství Tata Communications v otázkách telekomunikační regulace.
Zakázky z oblasti sporové agendy, compliance,
trestního práva a práva hospodářské soutěže neuvádíme z důvodu důvěrnosti.

PRIMÁRNÍ KONTAKTY:
Bankovnictví a finance:

Daniel Hurych, partner
daniel.hurych@dentons.com; +420 236 082 206

Compliance:

Ladislav Smejkal, partner
ladislav.smejkal@dentons.com; +420 236 082 242

Energetika:

Petr Zákoucký, partner
petr.zakoucky@dentons.com; +420 236 082 280

Fúze a akvizice:

Petr Zákoucký, partner
petr.zakoucky@dentons.com; +420 236 082 280

Life Sciences:

Adam Přerovský, seniorní advokát
adam.prerovsky@dentons.com; +420 236 082 241

Restrukturalizace a insolvence:

Jiří Tomola, partner
jiri.tomola@dentons.com; +420 236 082 239

Pracovní právo:

Tomáš Bílek, partner
tomas.bilek@dentons.com; +420 236 082 226

Právo hospodářské soutěže:

Tomáš Pavelka, advokát
tomas.pavelka@dentons.com; +420 236 082 222

Private equity:

Jan Procházka, partner
jan.prochazka@dentons.com; +420 236 082 220

Řešení sporů:

Ladislav Štorek, partner
ladislav.storek@dentons.com; +420 236 082 218

Telekomunikace, média, IP&IT:

Zděnek Kučera, partner
zdenek.kucera@dentons.com; +420 236 082 283

Trestní právo:

Ladislav Smejkal, partner
ladislav.smejkal@dentons.com; +420 236 082 242

Developerské a nemovitostní projekty:

Jiří Stržínek, partner
jiri.strzinek@dentons.com; +420 236 082 207

Daňové poradenství:

Petr Kotáb, Honorary Member
petr.kotab@dentons.com; +420 236 082 204

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

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 163

DLA Piper Prague LLP,
organizační složka
DLA Piper je přední globální advokátní kancelář působící ve více než 40 zemích světa, se silným zastoupením v rámci regionu CEE, zaměřující se na kompletní 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 kvalifikovaní 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 rozsáhlými
odbornými zkušenostmi. Našim klientům nabízíme detailní znalost českého právního a podnikatelského prostředí i možnost okamžité právní rady v jiné jurisdikci.
Klienti si při spolupráci s námi cení zejména prvotřídního nasazení při řešení obchodních záležitostí ve všech
oblastech jejich podnikatelské činnosti. Díky široké síti
našich kanceláří 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
Vedení sporů a arbitráže

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

VYBRANÍ KLIENTI, KTERÝM JSME POSKYTOVALI
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ V ROCE 2020–2021
UniCredit Bank, ŠkoFIN, WeWork, Kiwi.com, IKEA Česká republika, Globus ČR, Seznam.cz, Michelin, Yankee
Candle, Zip Co Limited, Berry Global, About You, Inven Capital

VYBRANÉ TRANSAKCE A PŘÍPADY ZA POSLEDNÍCH
12 MĚSÍCŮ
Poradenství Zip Co Limited, společnosti zabývající
se finančními technologiemi, v souvislosti s nabytím akcií v Twisto Payments, přední Fintech platební platformě se sídlem v České republice. Investice pomohla podpořit obchodní plány a expanzi
produktů Twisto na jejích hlavních trzích.
Poradenství společnosti Berry Global, globálnímu
výrobci inovativních plastových obalů a technických produktů, při prodeji společnosti Promens
Zlín, kterou koupila společnost ARX Equity Partners
spolu s vedením Promens Zlín.
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Poradenství Amari Austria, přednímu evropskému hráči na trhu s nejrůznějšími technologickými řešeními z hliníku a kompozitních materiálů,
ohledně akvizice společnosti Ingrid L. Blecha, velkoobchodu s hliníkovými výrobky.
Poradenství IKEA Česká republika, s.r.o., české
pobočce největšího prodejce nábytku na světě,
v souvislosti s přípravou společné provozní smlouvy týkající se provozu dvou významných maloobchodních nákupních parků v České republice. Naše
poradenství zahrnovalo ukončení a zřízení příslušných věcných břemen týkajících se nemovitostí
maloobchodních parků mezi IKEA a jejím sousedem provozujícím většinu nákupních center.
Zastupování ŠkoFIN s.r.o., člena společnosti
Volkswagen Financial Services a předního českého
poskytovatele finančních služeb v oblasti automobilového průmyslu, jako věřitele v insolvenčním
řízení. Naše zastupování zahrnuje jednání v komplexním insolvenčním řízení.
Právní poradenství UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v souvislosti s uplatněním
zajištěných pohledávek ve výši cca 180 milionů Kč
od společnosti PAPCEL, a.s. v rámci insolvenčního
řízení.
Poradenství ING Bank N.V. v rámci refinancování
logistického portfolia společnosti AEW Logistis Europe v celkové výši téměř 600 mil. eur.
Poradenství společnosti Menzies Aviation
(Czech), s.r.o., celosvětovému poskytovateli služeb
pozemního provozu na letištích, v souvislosti se
zajištěním financování v hodnotě 235 mil. dolarů
a revolvingovým úvěrem ve výši 145 mil.liber poskytnutého konsorciem bank.
Poradenství české dceřiné společnosti MCI Group,
největšímu světovému organizátorovi odborných
konferencí, ve vztahu k nezákonnému ukončení
smlouvy na realizaci českého pavilonu na EXPO
2020 v Dubaji. Tento případ zahrnuje komplexní
poradenství před zahájením soudního sporu.
Zastupování společnosti 2GIS Limited, společnosti, která vyvíjí digitální mapy a průvodce městy, ve
vztahu s obžalobou vedenou u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky.
Poradenství společnosti Seznam.cz, a.s., českému
internetovému vyhledávači a poskytovateli dalších
služeb souvisejících s internetem. Naše poradenství
spočívalo v oblasti českého pracovního práva a podnikání v souvislosti s pandemickou situací COVID-19.

Poradenství společnostem jakou jsou Yankee
Candle s.r.o., Uber B.V, Hard Rock Cafe, Bristol-Myers Squibb Company nebo McKinsey
& Company, Inc ve složitých každodenních záležitostech v oblasti českého pracovního práva.

DLA Piper Prague LLP, organizační složka
Panská 854/2
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
Když se někdo zeptá, co naši advokátní kancelář
odlišuje od jiných, odpovídáme vždy stejně: Definičním znakem kanceláře Doležal & Partners je
přeshraniční prvek.

POČÁTKY
Rozhodnutí, že chci být advokátem činným v mezinárodním prostředí, jsem učinil ve 12 letech. To byly
ještě hranice hermeticky uzavřené v rámci bloku Sovětského svazu. Po zhlédnutí amerického filmu, jehož
hlavním hrdinou byl advokát, jsem ale věděl, že toto
povolání v prostředí světového byznysu je můj životní
sen a cíl v jednom.
A podařilo se. V roce 2006 jsem po praxi v mezinárodních advokátních kancelářích založil vlastní s cílem
vybudovat kancelář pro německy mluvící klientelu
přicházející do České republiky.

MILNÍKY
Zpočátku jsme působili na trhu pro menší a střední
podnikatele z Rakouska, Německa a Švýcarska. Důležitým mezníkem byla hospodářská krize v roce 2009.
Začaly se na nás obracet větší společnosti a koncernové struktury a náš tým se v krátkém časovém horizontu ztrojnásobil.

nili naši faktickou pracovní dobu na 8 hodin a 5 dní
v týdnu. Vynucování nového režimu u zaměstnanců
je dodnes vděčným tématem na všech večírcích –
advokáti vyprávějí, kterak vyháněli koncipienty večer
z kanceláře a „nutili“ je mít volný čas a oddech.

FOKUS
Od počátku založení Doležal & Partners jsme měli
jasné zaměření na zahraniční klientelu. Nikdy nás
k tomu ale nemotivovaly finance. Vždy to bylo, a stále
je, o neskutečně zajímavé práci pro lidi z celého světa,
poznávání nových kontaktů z mezinárodního byznysu, o jiném způsobu práce, cestování, zahraničních
služebních cestách a zejména permanentním používání cizích jazyků.
Za růst kanceláře vděčíme výhradně referencím. Ty
akcentují náš pro-klientský přístup a zastávání konzistentních názorů, které jsme se vždy snažili klientům
sdělovat tak, aby pro ně byly co nejsnáze pochopitelné a prakticky použitelné.
Pro zahraniční klientelu vyhotovujeme také odborné
překlady vlastním interním překladatelským oddělením. A největším komplimentem bylo, když nám
klient z Vídně řekl, že výstupy Doležal & Partners jsou
kvalitnější než od jeho vídeňských advokátů.

Dalším výrazným zlomem byl rok 2014. V nejužším
kruhu zakladatelů jsme rozhodli o zásadní proměně
pracovního prostředí a téměř ze dne na den změ-
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TÝM
Naprostá většina týmu u nás začínala ještě za studií
nebo jako koncipienti. Postupem času se vypracovali na advokáty a partnery. V praxi nicméně poznáte
osobnosti, u nichž jednoznačně víte, že se vyplatí je
přijmout do týmu už jako hotové advokáty. Typickým
příkladem byl Martin Winter. U něj jsme od prvního
okamžiku věděli, že je to člověk, který bude pro kancelář obrovským přínosem.
Největším bohatstvím Doležal & Partners je právě odborný a lidsky nesmírně kvalitní tým. Již na počátku
mé samostatné praxe bylo zřejmé, že se v právním
poradenství pro mezinárodní klientelu nelze profilovat
jako univerzální expert napříč relevantními právními
obory. Brzy jsem viděl, kam jsou schopni nás posunout
lidé jako Robert Ströbinger, díky němuž je z Doležal &
Partners skutečná česko-německá advokátní kancelář.
Anebo Eva Mayerová, která se s neskutečným drivem
pustila do zcela nových oblastí náročného korporátu
včetně přeshraničních fúzí, bankovního a finančního
práva. Práce těchto lidí výrazně posunula kancelář za
hranice očekávání, které jsme měli na počátku.

Před příchodem do Doležal & Partners jsem působil
v mezinárodních advokátních kancelářích. Teprve
tady jsem ale jsem pochopil, co skutečně znamená
budovat mezinárodní kancelář s kolegy, na které se
můžete bezvýhradně spolehnout. Maximálně mě
naplňuje, že nejrůznější právní otázky řešíme tak,
abychom klientům s vazbami na celý svět poskytli tu
nejkvalitnější službu.
Za všemi těmi papíry, e-maily, telefonáty a schůzkami
zůstává něco, co pro klienta znamená novou obchodní příležitost, úsporu nákladů, vylepšení pracovního
prostředí nebo výhru ve sporu. A díky tomu mám
pocit, že se dopředu posouvá nejen klient, ale i my
s ním. Z vlastní zkušenosti přitom vím, že know-how
mezinárodního prostředí oceňují i klienti, kteří na
svou zahraniční expanzi ještě čekají.
Připadá mi obdivuhodné, co jsme společně dokázali
vybudovat. Snad ještě víc ale žasnu nad tím, že stále
nemáme dost, chceme být lepší a schopnější. Utvrzuje mě to v tom, že jsme se vydali správnou cestou.

Mgr. Martin Winter
Associated Partner

Po 20 letech v advokacii považuji za největší úspěch
to, že mě práce s lidmi, jimiž jsem obklopen, každý den baví a nikdy bych ji za jinou profesní cestu
nevyměnil.

JUDr. Ondřej Doležal
Managing Partner

BUDOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘE
Jakmile jednou poznáte prostředí, ve kterém dopoledne odešlete pár e-mailů různým adresátům po
Evropě, po obědě draftujete smlouvu řešící transakci
s účastí Němců, Francouzů a Nizozemců a večer čekáte na online meeting s kolegy z USA, je obtížné si
jen představit, že by vás stejným způsobem oslovilo
něco jiného.

NEUSTÁLÝ ROZVOJ
Každý klient i každý člen týmu je unikát. Jsem moc
ráda, že znám všechny osobně, vím, co koho zajímá
a kam se chce rozvíjet. Když jsem u Doležal & Partners
začínala jako koncipientka, zvažovala jsem nástup
jako interní právnička pro banku či do jiné kanceláře,
která se zabývala bankovním právem. Doležal & Partners se tehdy (je to již více než 10 let) této oblasti věnovala velmi okrajově. Přesto jsem dostala šanci se
v této oblasti vzdělat, získat zkušenosti, a tudíž dělat
přesně to, o čem jsem snila.
Tuto příležitost u nás dostane každý. Nemáme žádné
tabulky či limity, které se nedají překonat. Myslím, že
to ocení nejen zaměstnanci, spolupracující advokáti
či partneři, ale i klienti. Jejich právní či jiné požadavky
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se stále vyvíjí a posouvají standardní hranice. A my se
rozvíjíme s nimi.
Pandemie COVID-19 přispěla k rychlejšímu posunu
do online sféry, což velmi zefektivňuje naši práci pro
klienty, ale i vzájemnou kooperaci v rámci kanceláře.
Pomáhá nám to být neustále v kontaktu s našimi pobočkami v Brně, Praze, Bratislavě a Krakově, ale také
s klienty, kteří se nacházejí všemožně na světě.
Rádi se však potkáme i osobně, neboť osobní kontakt
dle mého názoru nic nepředčí. Chceme mít v kanceláři přátelskou atmosféru a dlouhodobě na tom pracujeme. A pít pivo nebo víno online je opravdu něco
jiného než si ho dát osobně.

Zaměření Doležal & Partners je vcelku široké. Přesto
chápeme, že každý z nás si z této palety touží vybrat
svou barvu. Proto umožňujeme a podporujeme odbornou profilaci kolegů a posilujeme ji individuálním
odborným vzděláváním. Podařilo se nám vybudovat
tým expertů, na jejichž odbornost se můžeme vždy
spolehnout, a to nejen v rámci řešení komplexních
právních projektů.
Advokacie je svobodné povolání. A to dle naší filozofie platí jak pro advokáty, tak pro koncipienty. Příjemné prostředí bez množství svazujících administrativních pravidel budujeme společně. Díky tomu nejsme
jen skupina odborníků, ale stmelený tým s přátelskými vazbami.

JUDr. Ing. Eva Mayerová
Partner

Mgr. Robert Ströbinger
Partner

INDIVIDUÁLNÍ I SPOLEČNÝ RŮST
Každému uchazeči v rámci pracovních pohovorů
zdůrazňujeme tři základní pilíře, kterých se v rámci
kanceláře snažíme docílit s každým z kolegů. Je to
dlouhodobost spolupráce, kontinuální osobní rozvoj
a profilace a flexibilita.
Na budování a upevňování těchto pilířů intenzivně
pracujeme, nezůstávají jakousi frází. To pak tvoří
skutečně pevný základ pro společný růst celé kanceláře i každého jejího článku. Zároveň se všechny
tři dohromady spojují v celek, který oceňují naši
klienti – odbornost a lidský přístup spokojených
advokátů.
Vzorovým příkladem jsem já sám. Když jsem téměř
před 15 lety navazoval spolupráci s Ondřejem Doležalem, nenapadlo mě, že pouhá povinná studentská
praxe přeroste v pevné pracovní i osobní pouto posilované společným prožíváním úspěchů i nezdarů.
A stejně tak se nyní snažíme budovat kancelář – na
bázi dlouhodobých vztahů od právních asistentů přes
koncipienty a advokáty až po partnery.

Doležal & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Koliště 1912/13
602 00 Brno
Růžová 1416/17
110 00 Praha
Tel.:
+420 543 217 520
e-mail: office@dolezalpartners.com
www.dolezalpartners.com

D

168 | 2022 | Významné advokátní kanceláře

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 169

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na oblast obchodního práva, zejména
finančního práva, bankovnictví, M&A, insolvence
a finanční restrukturalizace, závazkového práva
a práva obchodních společností. Partneři kanceláře, 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
klienty jsou významné banky a finanční instituce
jako např. Československá obchodní banka, a.s.,
HSBC Continental Europe, Česká spořitelna, a.s.,
ČSOB Factoring, a.s., Raiffeisenbank a.s., EULER
HERMES SA, organizační složka.
V této oblasti nabízíme klientům specifickou expertizu a mnohaleté praktické zkušenosti zejména při přípravě transakcí zahrnujících veškeré druhy financování, při analýze a řešení ohrožených úvěrových vztahů,
úvěrových a korporátních restrukturalizacích, vymáhání pohledávek a v oblasti insolvenčního práva. Za
posledních 12 měsíců jsme realizovali v oblasti
Bankovnictví a Finance transakce v celkovém
objemu přes 50 miliard Kč. Vzhledem k bohatým
zkušenostem a úspěchům při řešení kauz ohrožených úvěrů získáváme mandát v rozsáhlých a komplikovaných restrukturalizacích, a to finančních
i korporátních.

V oblasti M&A transakcí asistujeme nejenom v procesech due diligence cílových společností a při návrzích a negociaci kupních smluv, ale i v procesu
přípravy dokumentace pro financování M&A transakcí a jejich splácení a v komplexních korporátních
restrukturalizacích včetně složitých procesů přeměny
korporací. Za posledních 12 měsíců jsme úspěšně
realizovali řadu fúzí a akvizic o celkovém objemu
přes 7 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 České 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, komplikovaných kauz a schopnost jít do hloubky problému nám
umožňuje dosahovat maximálně efektivního řešení.
Klademe důraz na dynamický vztah a úzkou komunikaci s klientem, osobní a aktivní přístup zaměřený na
výsledek. Dlouhodobá spolupráce s významnými a náročnými klienty reflektuje kvalitu a výsledky naší práce.

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
Zastoupení skupiny SPORTISIMO při negociaci
a uzavírání nové úvěrové a zajišťovací dokumentace. Úvěr v hodnotě přes 3 miliardy Kč byl poskytnut klubem 5 bank za účelem financování vybudování skladů v České republice.
Právní poradenství významné investiční společnosti 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 HSBC UK ve věci zřízení zajištění uvěrové angažovanosti v objemu více než 1 miliardy
Kč vůči přednímu světovému výrobci technických
plastů Carclo kotovanému na Londýnské burze.
Komplexní a kontinuální právní poradenství pro
pojišťovnu EULER HERMES SA, organizační
složka a podpora ve všech právních věcech včetně sporné agendy, hlavní externí právní poradce
od 2/2020.
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 Nejvyššímu soudu ČR.
Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního financování klientů – segment SME a korporát.
Právní due diligence cílových společností, smlouvy
o převodu obchodních podílů, akcií, eventuálně
i příprava kapacitního posudku.
Komplexní revize a úprava factoringové smluvní
dokumentace a související dokumentace v rámci
nabízených produktů pro ČSOB Factoring.
Právní poradenství významné tuzemské bance
spočívající v procesní obraně proti nárokům klientů v souvislosti s dluhopisy, do nichž klienti banky
investovali na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů. Komplexní zastupování klienta
v celém řízení, žaloba proti bance byla zamítnuta
první instancí a tento rozsudek byl následně potvrzen soudem odvolacím.
Právní stanovisko významné bance ve věci posouzení právních důsledků reorganizace klienta,

společnosti podnikající v oblasti investičních celků, služeb a produktů pro energetiku a průmysl,
na pohledávky banky z poskytnutého financování.
Právní stanovisko pro tuzemskou banku ve
věci posouzení kompletní smluvní factoringové
dokumentace.
Příprava zajišťovací dokumentace pro Raiffeisenbank k zástavě nemovitostí na Slovensku k zajištění akviziční úvěrové angažovanosti dlužníka.

Fúze & Akvizice
Právní zastoupení Odyssey 44 při vyjednávání
a uzavření smluvní dokumentace k prodeji 50%
podílu v přední tuzemské pojišťovně poskytující
neživotní pojištění, příprava transakční a zajišťovací dokumentace, notifikace ČNB, registrace zástavních práv k ochranným známkám, DVP vypořádání
u obchodníka s cennými papíry.
Komplexní právní poradenství Escatec Sweden při převodu podílu ve společnosti s ručením
omezeným, změna organizační struktury skupiny
klienta.
Zastupování Odyssey 44 při účasti na výběrovém
řízení na akvizici ovládající majetkové účasti v jednom z předních českých poskytovatelů logistických
služeb pro e-shopy, včetně zajištění procesu právní
prověrky společnosti a přípravy SPA na koupi akcií.
Zastupování klienta AUTOCONT a komplexní
právní poradenství ve významné M&A transakci
na českém IT trhu – v procesu akvizice společnosti KOMIX s.r.o. vyvíjející zakázkový software pro
významné zákazníky. Due diligence, negociace
smlouvy o převodu podílů a navazující transakční
dokumentace, vypořádání transakce a související
právní služby.
Právní poradenství švédské společnosti Escatec
Sweden AB ve věci českých právních aspektů akvizice anglické společnosti Alcaeus Holdings Limited (přední evropské výrobce elektroniky tzv. Paragon Electronics Group). Due diligence, úpravy
a komentáře k SPA a řešení ad hoc otázek týkajících se českého práva.
Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního financování klientů – segment SME a korporát.
Právní due diligence cílových společností, smlouvy
o převodu obchodních podílů, akcií, eventuálně
i příprava kapacitního posudku.
Poradenství pro klienta SPORTISIMO při exitu
z polského trhu formou řízené likvidace místních
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prodejen nebo prodejem vybraných prodejen investorům včetně zastupování při jednání s pronajímateli prodejních prostor.
Právní poradenství významné tuzemské bance
v projektu akvizičního financování poskytovaného
na financování rozšíření logistického areálu, vypracování zprávy o provedeném due diligence nemovitých věcí včetně posouzení platnosti a účinnosti
kompletní smluvní dokumentace.
Zastupování klienta AUTOCONT (součást skupiny
ARICOMA, největší český poskytovatel IT služeb,
skupiny KKCG) při prodeji českého, slovenského
a maďarského businessu společnosti CAD STUDIO
kupujícímu Arkance (součást francouzské skupiny
Monnoyeur). Komplexní zastupování klienta v celém prodejním procesu.
Komplexní právní poradenství 50% akcionáři
společnosti a jeho zastupování při výkonu akcionářských 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.
Komplexní právní poradenství pro klienta v projektu akvizičního financování poskytovaného klientovi bankou na nákup 100% podílu ve společnosti
podnikající v oboru zemních prací a výstavby zemědělských a občanských staveb.

Insolvence & Finanční restrukturalizace
Komplexní právní poradenství České spořitelně
při vymáhání úvěrových pohledávek za společností KARA Trutnov, a.s. Zastupování v insolvenčním
řízení, organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky, příprava a negociace transakční
dokumentace, post-closingové poradenství.
Zastupování skupiny významných tuzemských bank v procesu restrukturalizace úvěrových pohledávek za dlužníkem včetně přípravy
stabilizační dohody (Standstill Agreement) uzavírané mezi dlužníkem a všemi financujícími
bankami, včetně revize úvěrové a zajišťovací
dokumentace.
Komplexní právní poradenství České spořitelně
při vymáhání úvěrových pohledávek za společností pietro filipi, s.r.o. podnikající v oblasti módy,
výroby a prodeje oděvů. Zastupování banky v negociaci s dlužníkem, zastupování v insolvenčním
řízení. Organizace výběrového řízení na prodej po-

hledávek banky za dlužníkem a příprava vzorové
smluvní dokumentace.
Poradenství pro klienta SPORTISIMO při exitu
z polského trhu formou řízené likvidace místních
prodejen nebo prodejem vybraných prodejen
investorům.
Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti podnikající v dodávce
zemědělských krmiv. Zesplatnění úvěru, realizace
zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky, právní asistence při
napadení neúčinných právních úkonů dlužníka
a osob poskytujících zajištění.
Právní asistence factoringové společnosti v rizikovém případě případě factoringového financování jedné z hlavních 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.
Právní poradenství ČSOB v rozsáhlém případu
akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu klienta. Zastupování v insolvenčním řízení, incidenčních sporech a navazujících
soudních sporech.
Komplexní právní servis ČSOB v sektoru ohrožených pohledávek SME – analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace s cílem doporučení dalšího
postupu banky, vymáhání pohledávek za dlužníky
a osobami poskytujícími zajištění v exekuci, insolvenci a bilaterálních sporech, vymáhání směnek.
Právní poradenství ČSOB v procesu restrukturalizace úvěrové angažovanosti ve výši stovek milionů Kč
skupiny podnikající ve stavebních a technologických celcích. Analýza restrukturalizačního plánu,
analýza rizik a dopadů plánované restrukturalizace
na úvěrové pohledávky banky, včetně zajištění.
Právní poradenství České spořitelně související
s vymáháním úvěrových pohledávek za dlužníkem, zastupování v insolvenčním řízení, zastupování ve věřitelských orgánech a na schůzi věřitelů,
uplatňování zastavených pohledávek vůči tuzemským a zahraničním poddlužníkům.
Komplexní právní servis významné tuzemské
bance v procesu přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení (od roku 2008). V rámci tohoto
poradenství přezkoumáváme přibližně 160 insolvenčních přihlášek ročně v celkové hodnotě cca
675 milionů Kč.
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NÁŠ TÝM:
JUDr. Barbora Simon Dunovská,
Managing Partner
Barbora Simon Dunovská je
partnerkou advokátní kanceláře. Svou advokátní praxi začala
v roce 1993 v jedné z prvních
soukromých pražských advokátních kanceláří, kde působila od roku 1995 na pozici
partnerky a vedla tým právníků specializovaný zejména v oblasti finančního práva a bankovnictví.
Od roku 2012 je Barbora Simon Dunovská každoročně vybírána 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 připraveného portálem INFO.CZ ve spolupráci s projektem PRVNÍCH100LET v kategorii vedoucí partnerka a je každoročně uváděna v aktuálním přehledu významných českých
právniček, který sestavuje měsíčník Právní rádce.
Barbora Simon Dunovská je členem dozorčí rady Linky Bezpečí.

Mgr. David Urbanec,
Partner
Svou advokátní praxi začínal
v roce 2000 v jedné z prvních
soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil
od roku 2006 do konce roku 2008
v pozici partnera. V rámci kanceláře je odpovědný za
agendu soudních řízení.
David Urbanec je korespondentem mezinárodní advokátní komory (IBA) a rozhodcem Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Mgr. Ing. Jan Vavřina,
Partner
Svou advokátní praxi začínal
v roce 2000 v jedné z prvních
soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil
od roku 2006 do konce roku 2008
v pozici partnera. V rámci kanceláře se specializuje na
oblast soudních sporů a insolvencí.
Jan Vavřina je rozhodcem Rozhodčího soudu při HK
ČR a AK ČR a členem odborné sekce ČAK pro insolvenční právo. Praktické zkušenosti v oblasti insolvence získal nejenom z pozice zástupce velkých věřitelů,
ale i jako insolvenční správce v rámci společnosti AB
insolvence v.o.s. Vzhledem ke svým zkušenostem
z technických odvětví (je absolventem ČVUT) je vyhledávaným odborníkem na oblast závazkového
práva a spornou agendu, a to zejména v odvětvích IT,
stavebnictví a také v oblasti mediálního práva.
V roce 2021 byl Jan Vavřina vybrán referenčním průvodcem The Legal 500 jako doporučený advokát pro
oblast Bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

JUDr. Aleš Hradil,
advokát
Jazykové znalosti: angličtina
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, členství
v České advokátní komoře (2018)
Insolvenční právo, Fúze & Akvizice, Obchodní právo,
Občanské hmotné i procesní právo

Mgr. Jindřich Buša,
advokát
Jazykové znalosti: angličtina,
francouzština

Od roku 2012 je David Urbanec každoročně vybírán referenčním průvodcem The Legal 500 jako doporučený advokát pro oblast Bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, členství v České advokátní komoře (2017)

David Urbanec je od roku 2016 členem I. senátu rozkladové komise při bankovní radě ČNB.

Insolvenční právo, Bankovnictví & Finance, Obchodní
právo, Závazkové právo
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Mgr. Bc. Klára Přenosilová,
advokátka
Jazykové znalosti: němčina,
angličtina, francouzština
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, členství
v České advokátní komoře (2021)
Korporátní právo, Fúze & Akvizice, Daňové právo, Insolvenční právo, Pracovní právo

Mgr. Václav Mánek,
advokát
Jazykové znalosti: angličtina,
francouzština
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, členství
v České advokátní komoře (2022)
Korporátní právo, Insolvenční právo, Pracovní právo,
Správní a Občanské právo, Litigace

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1
Tel:
+420 221 774 000
e-mail: office@dunovska.cz
www.dunovska.cz
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Eversheds Sutherland,
advokátní kancelář, s.r.o.
Eversheds Sutherland Česká republika společně s naší sesterskou pobočkou na Slovensku je
součástí jedné z největších mezinárodních advokátních kanceláří na světě, která s více než
5 000 právníky působí ve více jak 30 zemích v Evropě, Spojených státech, Africe, Asii a na Blízkém
východě. Mezinárodní ratingové agentury řadí
Eversheds Sutherland mezi nejlepší v kategorii
středně velkých transakcí.
Vybudovali jsme tým více jak 40 právníků (z toho
13 na Slovensku), který získal rozsáhlé zkušenosti
zejména v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností, včetně oblasti fúzí a akvizic, finančního práva, práva nemovitostí, 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 postavení
a obhájila umístění jako doporučovaná kancelář
v obchodním a korporátním právu a M&A, v pracovním právu, nemovitostním a stavebním právu, právu
EU a bankovnictví, financování a kapitálových trhů.
Pražská kancelář navíc získala poprvé také ocenění
v oblasti soutěžního práva. Celkem 13 našich advokátů získalo individuální doporučení.
Ratingová agentura Chambers & Partners zařadila
naši pražskou kancelář jako doporučovanou v oblasti
korporátního práva a M&A a v oblasti pracovního prá-

va jsme se opět dostali na nejvyšší příčku (Band 1).
Kancelář v Bratislavě byla oceněna v pracovním právu a v oblasti energetiky.
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 2021
stali velmi doporučovanou kanceláří v kategorii pracovní právo, a zároveň jsme byli doporučeni v oblasti
fúze a akvizice, právo obchodních společností a developerské a nemovitostní projekty.

PARTNEŘI KANCELÁŘE:
Mag. Bernhard Hager, LL.M.

Managing Partner | Praha | Bratislava
Bernhard Hager je rakouský advokát s povolením pro výkon činnosti v Rakousku, České republice a na Slovensku. Ve své praxi se
Bernhard zaměřuje na poskytování právního poradenství klientům z průmyslového
sektoru v oblasti obchodního práva, práva životního
prostředí, energetického a stavebního práva a také
práva infrastrukturních projektů.
Bernhard absolvoval Právnickou fakultu Univerzity
ve Vídni v Rakousku a následně, před tím než v roce
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2000 zahájil své působení v advokacii, působil jako
univerzitní lektor v Kaunasu v Litvě. Bernhard absolvoval v roce 2002 postgraduální program na Queen
Mary University of London ve Spojeném království
v oblasti práva hospodářské soutěže a finančního
práva (LL.M.).
Kromě advokátní činnosti se Bernhard věnuje i publikační a přednáškové činnosti. Je autorem knižní monografie „Podpora obnovitelných zdrojů energie na
Slovensku“ a „Poskytování služeb v Rakousku“, jakož
i komplexního komentáře ke slovenskému zákonu
o veřejných zakázkách.
Kromě německého jazyka ovládá Bernhard anglický,
slovenský a český jazyk.

Mgr. Marek Bomba
Partner | Praha

Marek Bomba je advokátem,
který se ve své praxi zaměřuje na
korporátní právo a M&A, závazkové právo, hospodářskou soutěž
a ochranu osobních údajů. S naší
advokátní kanceláří spolupracuje od roku 2014. Předtím působil deset let v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds v Praze i Bratislavě.
Marek má bohaté zkušenosti z právního poradenství
v oblasti korporátních akvizic, projektů i přípravy a vyjednávání komplexní smluvní dokumentace v rámci
významných dodávek zboží a služeb.
Marek vystudoval práva na Univerzitě Komenského
v Bratislavě a dále pokračoval v postgraduálním studiu na univerzitě v holandském Nijmegenu, kde obdržel titul LL.M. (European Business Law). Je členem
České advokátní komory. Kromě češtiny hovoří anglicky a slovensky.

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.,
LL.M.
Partner | Praha

Stanislav Dvořák se ve své praxi
zaměřuje na obchodní právo, zejména M&A a právo kapitálového
trhu, insolvenční právo a zastupování v soudních řízeních. Má také rozsáhlé zkuše-

nosti v oblasti zastupování ve správním soudnictví,
a to zejména v daňových záležitostech.
Stanislav je spoluzakladatelem naší advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na níž pokračoval rovněž v postgraduálním studiu.
Studoval také na Thames Valley University v Londýně ve Velké Británii a postgraduálně na univerzitě
v Hamburku ve Spolkové republice Německo (LL.M.).
Vedle advokátní praxe se věnuje také publikační
a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii podnikových právníků. Je autorem knižní monografie
„Kontrola spojování soutěžitelů", která vyšla v nakladatelství C. H. Beck. Kromě češtiny hovoří anglicky
a německy.

Mgr. Ing. Radek Matouš
Partner | Praha

Radek Matouš je advokátem,
který se dlouhodobě specializuje na všechny oblasti individuálního a kolektivního pracovního
práva a od roku 2021 působí
jako vedoucí našeho pracovněprávního týmu. Vedle své pracovněprávní agendy se také věnuje
ochraně osobních údajů, obchodnímu právu a právu hospodářské soutěže. Radek rovněž publikuje
odborné články a přednáší pro klienty i odbornou
veřejnost v oblastech své specializace.
Radek spolupracuje s naší advokátní kanceláří
od roku 2015. Předtím působil jako vedoucí skupiny pracovního práva a ochrany osobních údajů
v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds
v Praze.
Radek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze a mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem České
advokátní komory a zakládajícím členem Czech
Employment Lawyers Association, která sdružuje
přední české odborníky na pracovní právo.
Kromě češtiny hovoří anglicky a německy.

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 177

Mgr. Ing. Dominika Veselá
Partner | Praha

Dominika Veselá je partnerkou
v Eversheds Sutherland Česká
republika a současně vede nemovitostní tým.
Specializuje se na právo nemovitostí, M&A a právo
obchodních společností.
Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti firemních nemovitostí, developmentu nemovitostí, plánování, stavebnictví a inženýringu.
Poskytuje poradenství při komplexních komerčních transakcích včetně sale & lease back transakcí, budoucích akvizic a akvizic portfolií. Pro klienty
zajišťuje právní služby při průběžné správě majetku
a také při vyjednávání komerčních pronájmů kanceláří, maloobchodních jednotek i logistických center,
a to jak na straně pronajímatele, tak nájemce.
Dominika má více než 11 let zkušeností s poskytováním právního poradenství předním národním a mezinárodním společnostem působícím v různých
sektorech, developerům, vlastníkům nemovitostí,
maloobchodním společnostem, logistickým společnostem, private equity investorům i stavebním
firmám.
Dominika poskytuje právní poradenství a podporu
také neziskovým organizacím.
Klienti oceňují její pragmatický, soustředěný a praktický přístup, stejně jako silné zastupování zájmů klientů, při kterém těží z kombinace právních znalostí
a mnohaletých zkušeností v oboru.
Dominika má magisterské tituly v oboru právo
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rovněž v oboru Bankovnictví a pojišťovnictví z Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické
v Praze.
Je advokátem zapsaným u České advokátní
komory.

OBLASTI, NA KTERÉ SE ZAMĚŘUJEME:
Právo obchodních společností. Fúze a akvizice
Komplexní podpora v oblasti korporátního práva
Due diligence
Strukturování akvizic, transakční poradenství (M&A)
Akcionářské smlouvy, joint ventures
Fúze, rozdělení, změny právní formy a jiné typy přeměn společností

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

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

Financování a kapitálový trh
Úvěrové a zajišťovací smlouvy
Emise dluhopisů
Fondy kolektivního investování
Zastupování ve správních řízeních v oblasti kapitálového trhu

Nemovitosti a výstavba
Transakce s nemovitostmi (akvizice a development)
Nájem nemovitostí a komerčních prostor
Financování nemovitostí včetně leasingových operací
Komplexní právní podpora při výstavbě
Zastupování ve správních řízeních v oblasti výstavby

Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky. PPP
Kontrola fúzí, kartelové právo
Veřejná podpora, investiční pobídky
Veřejné zakázky, koncesní smlouvy
Nekalá soutěž
Zastupování v soudních a správních řízeních v soutěžních případech
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Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
Ochrana investic
Vymáhání pohledávek

Zastupování poškozených v trestním řízení
Podpora společností při interním vyšetřování
Prověřování trestněprávních rizik při komplexních
transakcích
Kybernetická bezpečnost

Insolvence a restrukturalizace
Právní poradenství pro dlužníky a věřitele
Zastupování v insolvenčních řízeních a sporech vyvolaných insolvencí
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Životní prostředí a odpady
Zastupování při povolovacích řízeních, EIA, IPPC
Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
Regulace obalů
Odpadové hospodářství

Energetika
Poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Výstavba a financování energetických projektů
Transakce v oblasti energetiky
Zastupování ve správních řízeních před regulačními orgány

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 hazardních her
Povolování hazardních her, zastupování vůči orgánům státní správy a dozoru
Compliance, AML
Marketingové soutěže

Trestní právo a compliance
Předcházení rizikům trestní odpovědnosti, compliance programy, AML

Eversheds Sutherland,
advokátní kancelář, s.r.o.
Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8 - Karlín
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 veřejných 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, Znojmě, Českých Budějovicích a Třebíči. Hovoříme i pracujeme česky, slovensky, 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.:
+420 530 512 280
e-mail: znojmo@akfz.cz
www.akfz.cz
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FINREG PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
FINREG PARTNERS je butikovou advokátní kanceláří zaměřenou na sektor finančních služeb,
fintechu, investičních fondů a kapitálových trhů.
Kancelář byla založena v roce 2018 dvojící advokátů s rozsáhlými zkušenostmi s poradenstvím
subjektům v oblasti finančního a fintechového
sektoru, včetně renomovaných zahraničních
i domácích finančních institucí a prudce se rozvíjejících startupů. Při poskytování svých právních
služeb kombinuje vysoký stupeň odbornosti
v oblasti práva a regulace se znalostí technologií
a fungování finančního sektoru 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 kapitálového trhu (zejména zákon
o investičních společnostech a investičních fondech – ZISIF a reforma dluhopisové úpravy).
Mezi domény advokátní kanceláře patří kromě investičních fondů, správy majetku a kapitálových trhů,
také oblast fintechu. Kancelář, mimo jiné, poskytuje
právní poradenství při venture kapitálových investicích do fintechových startupů a při licenčních řízeních vedených před Českou národní bankou. FINREG
PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti SPENDEE a.s., která jako první v České republice

získala licenci k poskytování nových platebních služeb podle směrnice PSD2 (tzv. AIS). V poslední době
zastupovala rovněž další přední český fintech - společnost Fondee, které pomohla získat licenci obchodníka s cennými papíry, a to v zásadně rekordní době
7 měsíců.
Kancelář je dále unikátní v tom, že je schopna tuzemským subjektům nabídnout pomoc i v případě jejich
zájmu provádět některé finanční služby (například
nabízet investice do tuzemských fondů) v cizích jurisdikcích – zejména v okolních zemích na principu
tzv. evropského pasu. A to mj. právě pro znalost podmínek 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.finreg.cz
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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 advokacií na nejvyšší úrovni a úspěch našich klientů je pro nás prioritou. To znamená, že jsme
pro klienta vždy k dispozici s plným nasazením
a záleží nám na efektivním vyřešení věci.
Naším cílem je poskytovat právní služby na mezinárodní 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
poskytování právních služeb zejména tyto hodnoty:

DOSTUPNOST
Jsme špičkový tým, který čerpá zkušenosti z více
než 20letého působení v komerční advokacii. Poskytujeme 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 vy-

sokou mírou 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 klientům. Klienti nám důvěřují pro naši loajalitu, individuální přístup a nevytváření problémů tam, kde
nejsou.

REGIONALITA
Naší vizí je silný, prosperující, dynamický a sebevědomý 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 orientaci v sektoru podnikání klienta.
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NAŠE SLUŽBY
Své služby poskytujeme ve většině oblastí komerčního 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. Své klienty doprovázíme při právním
poradenství v celé EU, ale i jinde ve světě (např. Rusko
a SNS, USA a jižní Amerika, východní Asie).

OBCHODNÍ KORPORACE A TRANSAKCE
Fúze, akvizice a prodeje
Korporační poradenství
Korporační financování
Korporační
restrukturalizace,
a insolvence

Mezinárodní mobilita zaměstnanců
Pracovněprávní spory
V posledním roce jsme se účastnili stovek projektů,
ale také sporů a dalších případů pracovněprávního
poradenství v objemu přesahujícím 4,5 miliardy Kč.
Mj. jsme poskytli komplexní právní podporu skupině
GFG Alliance zaměstnávající více než 22 tisíc zaměstnanců v 10 evropských státech v unikátním projektu
zřizování evropské rady zaměstnanců se sídlem v ČR.

REGULATORIKA A SPORY, ARBITRÁŽE
A INSOLVENCE

reorganizace

V posledním roce jsme se účastnili transakcí a projektů v objemu přesahujícím 10 miliard Kč. Účastnili
jsme se nákupů nebo prodejů společností jak v ČR,
tak v zahraničí a různých korporátních projektů vč.
fúzí a jiných přeměn, organizačních opatření, korporátních financování, apod. V uplynulém roce se naše
kancelář podílela například na prodeji společnosti
Flowmon Networks americké technologické firmě
Kemp, což byla jedna z největších transakcí na českém IT trhu v druhé polovině roku 2020, nejvýznamnějších COVID úvěrech podnikům, apod.

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 téměř 2 miliardy Kč, vč. projektu
výstavby největší kancelářské budovy v Ostravě.

PRACOVNÍ PRÁVO
Pracovněprávní smlouvy a interní předpisy
Právní podpora při vzniku, změně a ukončení pracovního poměru
Hromadné propouštění a ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost

Spory z obchodních smluv
Vymáhání pohledávek
Náhrady škody pro porušení odborné péče
Zastupování v insolvenčním řízení
Zastupování v rozhodčím řízení, včetně mezinárodních ICC arbitráží
Zastupování ve správních řízeních
Zastupování v doménových sporech
Hodnocení rizik a dopadů regulace
Ochrana při nečinnosti a proti nezákonným
zásahům
Zastupování ve správním soudnictví
Vybrané zvláštní oblasti (zejména regulace v energetice, životním prostředí a oblasti finančního
práva)
Zastupujeme klienty v desítkách různých druhů řízení
a poradenství v jejich souvislosti v celkovém objemu
okolo 2 miliard Kč. Letos naše kancelář úspěšně zastupovala mj. společnost provozující e-shop www.lotino.cz vůči společnosti NOTINO v unikátních sporech
ohledně registrace domén.

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 250 subjektů, a to z řad
tradičních velkých průmyslových podniků a podniků
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poskytujících služby regionu Moravy a Slezska (např.
společnosti skupiny ArcelorMittal, Bochemie, BR
Group, Démos, Heimstaden, Liberty Group, Prosperita, eDSystem apod.), dceřiných společností zahraničních společností např. v automobilovém průmyslu či
v oblasti informačních technologií (např. Tieto Czech,
Flowmon Networks, Brembo Czech, Mahle Behr,
UNIS) a privátních investorů (zaměřených například
na development, kovovýrobu, výrobu nábytku, obalů, chemických prostředků nebo zdravotnictví). Ve
větším rozsahu jsme v letech 2020-2021 pracovali
rovněž pro klienty z oblasti vzdělávání, konzultačních
služeb, zemědělství, energetiky, pro poskytovatele
zdravotních služeb, zdravotní pojišťovnu a některé
farmaceutické společnosti.

FORLEX s.r.o., advokátní kancelář
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Jana Babáka 2733/11
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 měnit svět
právem. Jako jediná advokátní kancelář v České
republice jsme certifikovaná 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 úkony, u kterých sami věříme, že vedou k řešení.
Jsme jedním z největších právních týmů v České republice s odborností na stavební právo, právo životního 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 pozitivních systémových změn. Pomáháme dělat ta nejlepší
rozhodnutí podporující svobodu a odpovědnost.
Když pracujeme například v oblasti stavebnictví, zajímá nás, jestli je udržitelné. Když poskytujeme služby v oblasti finančního práva, věnujeme se i green
bondům, které podporují zelené projekty. Když pra-

cujeme v energetice, chceme, aby byla inovativní,
decentralizovaná a s důrazem na obnovitelné zdroje.
Když řešíme rozvody, snažíme se být citliví a vnímaví
a zbytečně nevytvářet další konflikty.

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 advokátů 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

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 problém stavět v souladu s nimi.
Díky bohatým zkušenostem pomáháme obcím nastavovat vztahy s developery, kteří by se měli podílet
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na úhradě nákladů, k nimž radnice často nutí plánovaná výstavba. Developerům usnadňujeme umístění
záměru a dohodu s obcí, včetně případné změny
územního plánu, pro kterou pomůžeme připravit
podklady.
Nabízíme také širokou expertízu v oblasti udržitelného stavitelství, které zohledňuje široký kontext výstavby 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. Mnohem větší výzvou je pro nás však pomáhat obcím připravit kvalitní územní plán, který by před případným
soudem obstál.

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VIZE BOLD FUTURE
Celosvětově sílící trend udržitelnosti se promítá i do
českého prostředí a ovlivňuje požadavky, které jsou
kladeny na stavitelství i energetiku. Čím dál více se
upřednostňují řešení odpovědná k lidem a životnímu
prostředí nejen v souvislosti s novými technologiemi,
ale také s ohledem na environmentální krizi. Frank
Bold Advokáti se proto spolu s dalšími experty zapojili do tvorby vize nazvané BOLD FUTURE. V rámci ní
probíhá série vzdělávacích webinářů a online konferencí zaměřených na témata a oblasti, v nichž lze udržitelnost využít. V návaznosti na tuto vizi vznikl také
stejnojmenný e-book, který popisuje aktuální trendy
v oblasti modrozelené infrastruktury, zelených financí
a obnovitelné energetiky a obsahuje katalog 20 praktických opatření pro udržitelné stavitelství. Chceme
se směle postavit výzvám, které před nás budoucnost
postaví.

Přes dvacet let se věnujeme také právu životního prostředí. Jsme pravou rukou obcí, spolků i jednotlivců,
kteří životní prostředí aktivně brání. Pomáháme jim
efektivně zabraňovat negativním dopadům některých záměrů na životní prostředí. Stávající zdroje znečištění 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 dlouhodobě 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 nezákonně zjišťuje investiční náklady nebo požaduje
plnění povinností nad rámec zákona. Současně připravujeme 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 klientech, kteří plánují akvizici nové elektrárny, pro něž
provádíme due dilligence.

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. zaujímá již více než 25 let přední místo v oblasti
poskytování právních služeb investorům a bankám z celého světa na mezinárodních projektech
v České republice a na Slovensku.
Naši vysoce kvalifikovaní právníci z České republiky,
Slovenska a Německa důvěrně znají místní ekonomické a právní podmínky. Jejich snahou je porozumět specifickým požadavkům klientů s cílem najít
pro klienta adekvátní právní řešení šité na míru.

NAŠE SPECIALIZACE
Projekty s nemovitostmi
Giese & Partner v uplynulých letech poskytovala právní poradenství nejen mnoha německým a evropským
subjektům financujícím nemovitosti, ale i otevřeným
či uzavřeným fondům nemovitostí, developerům, stavebním firmám jakož i soukromým či institucionálním investorům.
Věnujeme se poradenství klientům při koupi či prodeji nemovitostí v tuzemsku a v zahraničí, v mezinárodním financování obchodů s nemovitostmi a při
realizaci velkých projektů s nemovitostmi. Významnou roli přitom hraje koupě a financování rozsáhlých
portfolií nemovitostí v různých zemích ve středovýchodní Evropě. Vždy přitom navrhujeme komplexní
strukturu akvizice nemovitostí při zohlednění mezinárodních elementů, jakož i koncepty přeshraniční-

ho zajištění pro financování nemovitostí v tuzemsku
i v zahraničí.

Bankovní právo
Evropské banky obchodující na českém a slovenském trhu důvěřují při realizaci komplexních projektů
společnosti Giese & Partner.
Těžištěm naší činnosti v oblasti financování projektů
jsou nemovitosti. Zde jsme v uplynulých letech poskytovali poradenství bankám v rámci financování
výstavby či koupě celé řady významných nemovitostí v regionu. Pravidelně poskytujeme poradenství
bankám při strukturalizaci a realizaci přeshraničních
zajištění.

Koupě podniku – M&A
Giese & Partner poskytuje právní poradenství při prodeji či koupi podniku, spin-off, MBO, jakož i nabývání
podniků financované cizím kapitálem.
Naše činnost zahrnuje všechny fáze M&A transakcí od
vypracování právní koncepce, provedení 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“).
V rámci jednotlivých transakcí poskytují naši specialisté poradenství i při otázkách týkajících se souvisejících
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oblastí práva jako např. pracovní právo, kartelové právo, autorské právo nebo právo ochranných známek.

Korporátní právo
Našim klientům poskytujeme poradenství při volbě
právní formy společnosti, která by nejvíce vyhovovala jejich potřebám. 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 neopouštíme. Poskytujeme další, každodenní poradenství při
řešení právních situací, které se mohou objevit v průběhu činnosti společnosti. Do tohoto okruhu patří
samozřejmě i pracovněprávní otázky.

Insolvenční právo a reorganizace
Giese & Partner poskytuje poradenství jak insolvenčním správcům, tak i dotčeným společnostem, jejich
společníkům, jednatelům, členům představenstva,
ale i věřitelům insolventních společností. Naše poradenství pokrývá celé období od vzniku úpadku přes
insolvenční řízení až po možnou reorganizaci.

Zajištění pohledávek
Díky našim znalostem a zkušenostem jsme v této
oblasti schopni vypracovat individuální koncepty na
vysoké odborné úrovni. Známe veškeré možnosti zajištění mezinárodních pohledávek, jejich přednosti
i rizika. V této souvislosti vysvětlíme relevantní právní
předpisy českého a slovenského právního řádu, podrobně rozebereme, jaká úprava zajišťovacích institutů je možná a jaké výhody a nevýhody jsou s ní spojeny. Náš právní posudek se přitom neomezuje jen na
právní řád České republiky a Slovenské republiky, ale
vztahuje se i ke všem relevantním mezinárodněprávním otázkám.

Energetické právo
Poskytujeme právní poradenství projektovým developerům, bankám, fondům či výrobním společnostem
a zajišťujeme veškeré právní podklady nezbytné pro
realizaci projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména solárních parků.

Pracovní právo
Víme, že pracovněprávní otázky jsou pro naše klienty
často jedny z nejcitlivějších a nejdůležitějších záležitostí, 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 příslušné národní právní úpravy.

Soudní spory a rozhodčí řízení
Giese & Partner patří mezi přední advokátní kanceláře
specializující se na civilní a rozhodčí řízení v komplexních obchodněprávních věcech.
Převážnou část tvoří přeshraniční obchodněprávní
procesy, při kterých často úzce spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi. V tomto ohledu
naši klienti profitují z bohatých zkušeností, jež máme
s managementem mezinárodních 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, působící v České a Slovenské republice. Máme za
sebou 28 let dobré práce, stability a organického
růstu. Jsme jednou z nejstarších českých kanceláří, spolehlivou stálicí na trhu právních služeb,
nejlepší zárukou vysoké kvality. Na Slovensku
nabízíme své služby od roku 2008.
Pravidelně získáváme významná ocenění od nezávislých mezinárodních i domácích ratingových agentur.
Glatzová a Co. si získala reputaci pro své hluboké znalosti právního řádu, citlivý přístup k obchodním otázkám a pozitivní postoj k řešení právních problémů.
Neříkáme, proč něco nejde, hledáme řešení.

NAŠE ZÁSADY A PRIORITY
Nejde nám o kvantitu, jde nám o kvalitu. Nejsme fabrika 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
vyhledáváme 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 klient může kdykoliv obrátit.
Svůj úspěch nepoměřujeme čísly, ale spokojeností
klientů. Naši klienti si nás vybírají pro řešení těch nejsložitějších situací, nejnáročnějších transakcí a nejzávažnějších sporů. Pro dobrou práci nestačí jen znát
paragrafy, ale vidět je v kontextu a používat obchodní úsudek. Tato schopnost nám umožňuje skloubit
právní a praktické posouzení a poskytovat rady tak,
aby byly užitečné.
Naše práce nespočívá ve schematické aplikaci a přizpůsobování vzorových dokumentů a stanovisek. Vyhýbáme se stereotypům a slepému opakování toho,
co už bylo jednou realizováno. Naše řešení a smlouvy
jsou vždy šité na míru konkrétnímu klientovi s ohledem 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 znalosti všech relevantních informací. Vždy se snažíme
předložit ke zvážení veškeré možnosti, včetně naše-
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ho názoru na jejich výhody a nevýhody a doporučit
nejvhodnější postup. Zároveň se důsledně vyhýbáme
zatěžování klientů detaily a teoretickými rozbory.
Díky těmto hodnotám a přístupu máme silný a stabilní tým vynikajících advokátů a řadu spokojených
klientů, kteří s námi spolupracují několik let.

LIBOR NĚMEC,
partner od roku 2015
Specialista na bankovnictví a finance, kapitálové trhy, regulaci
finančních služeb a spornou
agendu.

VLADIMÍRA GLATZOVÁ,
zakládající partnerka, 1994

„Nestačí chápat, na co se klient
ptá, ale také proč se na to ptá.“

Expert na fúze a akvizice.

ERIK KOLAN,
partner od roku 2018

„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, bankovnictví 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 správní právo včetně správního soudnictví, energetiku, 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 akvizice, energetiku, spornou agendu a obecné obchodněprávní
poradenství.
„Chladná hlava, rozum v hrsti
a konstruktivní myšlení.“

VERONIKA PÁZMÁNYOVÁ,
partnerka od roku 2020
Specialista na fúze a akvizice,
pracovní právo, spornou agendu a obecné obchodněprávní
poradenství.
„Neříkat, že se něco nedá, ale nacházet způsoby, jak to spravit.“

Specialista na právo společností, restrukturalizace, obecné obchodněprávní služby.

NEDÁVNÁ OCENĚNÍ

„Nestačí jen najít řešení. Je třeba
ho sdělit klientovi včas a srozumitelným způsobem.“

Glatzová & Co. se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře na trhu. Tuto pozici každoročně potvrzují opakovaně získaná hodnocení od
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nezávislých mezinárodních i domácích ratingových
agentur.

LEGAL500, DUBEN 2022
ČESKÁ REPUBLIKA:
bankovnictví a finance / kapitálové trhy – Tier 2, korporátní právo / fúze a akvizice – Tier 1, sporná agenda
– TIER 3, pracovní právo – Tier 2, energetika –Tier 3,
nemovitosti – Tier 4
SLOVENSKO:
korporátní právo / fúze a akvizice – Tier 5, sporná
agenda – 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

Zakládající partnerka Vladimíra Glatzová opakovaně hodnocena jako „Eminent Practitioner“ v oblasti
korporátní právo / fúze a akvizice. Partneři Jindřich
Král (Band 4) a Jiří Sixta (Band 3) získali již po několikáté hodnocení v oblasti korporátní právo / fúze
a akvizice.

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU,
LISTOPAD 2021
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 nemovitostní projekty, energetika a energetické projekty

NEXT GENERATION PARTNER: Veronika Pázmányová

IFLR1000, ZÁŘÍ 2021

CHAMBERS EUROPE, BŘEZEN 2022

ČESKÁ REPUBLIKA:
fúze a akvizice (Tier 2), restrukturalizace a insolvence
(Tier 2), bankovnictví a finance (Tier 4), kapitálové
trhy (Tier 3), developerské projekty (other notable)

ČESKÁ REPUBLIKA:
kapitálové trhy (Band 3), korporátní 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 opakovaně hodnocena jako „Eminent Practitioner“ v oblasti
korporátní právo / fúze a akvizice. Partneři Jindřich
Král (Band 4) a Jiří Sixta (Band 3) získali již po několikáté hodnocení v oblasti korporátní právo / fúze
a akvizice. Martin Dančišin (Band 3) je i letos hodnocen v oblasti restrukturalizace a insolvence. Veronika
Pázmányová byla letos hodnocena jako "Up and Coming" v oblasti korporátní právo / fúze a akvizice.

CHAMBERS GLOBAL, ÚNOR 2022
ČESKÁ REPUBLIKA:
korporátní právo / fúze a akvizice (Band 3), kapitálové
trhy (Band 3), bankovnictví a finance (Band 4)

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, restrukturalizace a insolvence, Libor Němec – bankovnictví
a finance, kapitálové trhy, Jan Veselý – fúze a akvizice
RISING STAR: Veronika Pázmányová – fúze a akvizice

Glatzová & Co., s.r.o.
Husova 5 – Betlémský palác
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 401 440
e-mail: office@glatzova.com
www.glatzova.com
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Greats advokáti, s.r.o.
Jsme advokáti se silným know-how v oblasti
finanční regulace. Specializujeme se na právní
podporu poskytovatelům finančních služeb, zejména správcům investičních fondů. Vedle specifické oblasti finanční regulatoriky se v návaznosti na potřeby našich klientů věnujeme také
korporačnímu právu, GDPR, nemovitostem, IT/IP,
pracovnímu právu a významně rovněž oblasti veřejných zakázek.

a právní služby s využitím aktuálních technologických možností považujeme za samozřejmost.

Mgr. JAKUB JOSKA, advokát, partner kanceláře
Jakub Joska patří k nejzkušenějším českým odborníkům na oblast finanční regulace, které se jako
advokát věnuje již více než dvacet let. Podílel se mj.
na licenčním řízení tří bank, deseti investičních společností, čtyř obchodníků s cennými papíry a více
než padesáti fondů všech druhů a forem. Na rozvoji
kapitálového trhu se podílí jako člen etického výboru
AKAT; s ohledem na své zkušenosti je od roku 2016
i členem rozkladové komise ČNB.
Vedle finanční regulace se Jakub intenzivně věnuje
rovněž oblasti veřejného zadávání. Od roku 2019 je
též členem rozkladové komise ÚOHS pro oblast veřejných zakázek.

NAŠE VIZE
Usilujeme o to, abyste byli GREATS
Naší snahou je budovat advokátní kancelář pro
21. století s jasně rozpoznatelnou značkou, která má
ambici být dlouhodobou špičkou v oblasti finanční
regulatoriky. Stavíme na maximálním porozumění
modelu klientova businessu. Profesionální servis
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NÁŠ KLIENT
Našimi klienty jsou investiční společnosti, investiční
fondy, obchodníci s cennými papíry a jiné finanční instituce, jež provázíme často od samého zrodu cestou
získání příslušného povolení od České národní banky.

Poskytujeme silnou právní podporu v oblasti
finančních služeb a v dalších právních oborech
Licenční a sankční řízení

implementace regulatorních požadavků na
udržitelnost
reporting společnosti o udržitelnosti

Ostatní právní služby
zakládání společností
soudní a správní řízení
právo nemovitostní
pracovní právo
právo IT

licence a jejich změny, přeměny, přeshraniční podnikání, distribuce produktů
poradenství a zastupování v průběhu kontroly orgánu dohledu
zastupování klientů před finančním arbitrem

Cenné papíry a veřejná nabídka
poradenství při emisi cenných papírů
poradenství při distribuci cenných papírů
příprava smluvní dokumentace
vypracování prospektu cenných papírů
veřejná nabídka cenných papírů

Služby compliance a interního auditu
tvorba a aktualizace vnitřních předpisů
monitoring legislativních změn a jejich implementace do vnitřních činností a procesů
školení zaměstnanců
kontroly a analýzy vnitřních procesů a postupů
implementace opatření proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT)
reporting ČNB
řízení konfliktů zájmů

VYBRANÉ REFERENCE
AMISTA investiční společnost, a.s., Broker Consulting,
a.s., CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., Colosseum, a.s., EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s., Fresenius Kabi s.r.o., INVESTIKA, investiční společnost, a.s., MONECO investiční
společnost, a.s., Partners investiční společnost, a.s.,
ProCredia a.s., PROSPERITA investiční společnost,
a.s., RSJ Investments investiční společnost a.s., Trigea
nemovitostní fond, SICAV, a.s. …

Ochrana osobních údajů
audit
GAP analýza
úpravy smluvní dokumentace
nastavení vnitřních procesů
monitoring legislativy a stanovisek ÚOOÚ
školení zaměstnanců

Udržitelnost
zabezpečení školení v oblasti udržitelnosti

Greats advokáti, s.r.o.
Národní 973/41
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 777 604 803
e-mail: Law@greats.cz
www.greats.cz
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GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
GT Legal je česká advokátní kancelář se silným
týmem tvořeným právníky s rozsáhlými zkušenostmi z předních českých a mezinárodních
advokátních kanceláří. Jsme tedy více než obeznámeni s praxí mezinárodního prostředí, kterou dokážeme propojit s hlubokými znalostmi
místních poměrů i legislativy, což nám umožňuje
poskytovat široké spektrum právních služeb.
K našim klientům přistupujeme jako k partnerům.
Vždy jim poskytujeme jasná a efektivní řešení přizpůsobená přímo jejich potřebám. Klíčem k poskytování
kvalitních právních služeb je poznání našich klientů
a porozumění jejich byznysu. Osobní přístup je pro
naší právní kancelář prioritou.
Jsme součástí významné poradenské skupiny s odborníky ze všech relevantních oblastí, včetně daní,
auditu, oceňování a poradenství. Jsme tak schopni
klientům poskytnout komplexní, ale zároveň praktická řešení pro jejich podnikání.

VID-19 se podařilo obchod v segmentu poskytování
ubytovacích a stravovacích služeb dotáhnout do konce a úspěšně uzavřít. Naše právní služby zahrnovaly
komplexní poradenství od počátku transakce, včetně
přípravy transakční dokumentace a podpory při jejím
vyjednávání. Na projektu se podíleli partner naší kanceláře Lukáš Zahrádka a advokát David Fabián.
Matěj Přenosil, jednatel společnosti MIVAC Management, která Hotel Alwyn provozovala, ke spolupráci
s GT Legal uvedl: "Právníci z GT Legal jsou skvělí profesionálové. Po celou dobu transakce jsme se na ně
mohli spolehnout. S ledovým klidem zvládli i velmi obtížné fáze transakce a perfektně řídili jednání s kupujícím a jeho zástupci."

Specializujeme se zejména na obchodní a korporátní
právo, fúze a akvizice, pracovní a cizinecké právo, bankovnictví a finance, právo nemovitostí, kapitálové trhy,
ochranu osobních údajů (GDPR) a energetické právo.

Advokátní kancelář GT Legal ve spolupráci s poradenskou skupinou Grant Thornton zastupovala
Dopravní podnik Ostrava a.s. při organizaci výběrového řízení na kupujícího jeho 100% podílu ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. a následném prodeji
tohoto podílu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s., která bude dále pokračovat ve strategickém
rozvoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Naše právní služby zahrnovaly komplexní právní poradenství
od počátku transakce včetně přípravy právního due
diligence společnosti EKOVA ELECTRIC a.s., právního zajištění výběrového řízení, přípravy transakční
dokumentace a podpory při jejím vyjednávání.

GT Legal zastupovala majitele při prodeji Hotelu
Alwyn v Karlíně. Jsme rádi, že i přes pandemii CO-

Tým vedl seniorní advokát Jiří Mačát s podporou
partnera Lukáše Zahrádky.

Jsme rovněž členem Globalaw, jedné z největších nezávislých celosvětových právních sítí.
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GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Pujmanové 1753/10a
140 00 Praha 4 - Nusle
Tel.:
+420 296 152 111
e-mail: office@gt-legal.com
www.gt-legal.com
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HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
S kancelářemi v Praze, Brně, Bratislavě, Plzni,
Olomouci a Ostravě jsme s týmem 290 právníků
a daňových poradců, ca 180 advokátů a celkem
500 spolupracovníků největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě. Poskytujeme
komplexní 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.

NÁŠ PŘÍSTUP
Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním přístupem a vysoce kvalitním týmem právníků
a daňových poradců. Nadstandardní péče o klienta,
mimořádná časová flexibilita a mezinárodní standard
kvality právních a daňových služeb jsou pro nás nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup
ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí. Poskytujeme služby s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňující či překračujících očekávání, a usilujeme o budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty
a obchodními partnery. Jsme vyhledáváni pro schopnost poskytovat komplexní právní a daňové služby,
strategické uvažování, vysokou úroveň pracovního
nasazení, schopnost úspěšného uzavírání transakcí
a prosazování zájmů klientů v podnikatelské praxi.

a slovenských firem, včetně strategických státních
podniků a orgánů veřejné správy, ale i středních podniků, individuálních podnikatelů a investorů. Je mezi
nimi ca 150 z 500 největších světových společností
podle publikace Fortune 500, téměř 50 společností zařazených do žebříčku největších českých firem
Czech Top 100 a 20 slovenských společností z TOP
100. Mezi naše klienty patří zhruba 250 fyzických osob
z řad nejvýznamnějších českých, slovenských a zahraničních podnikatelů, členů nejvyššího managementu předních obchodních společností, sportovců,
umělců a osob působících ve vrcholových veřejných
funkcích. Pracujeme pro zhruba třetinu nejbohatších
Čechů a Slováků.
Máme unikátní síť kontaktů ve všech klíčových oblastech našeho působení; v soukromé i veřejné sféře,
v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Jsme
strategickým právním a daňovým poradcem téměř

NAŠI KLIENTI
V současné době máme ca 2 500 klientů z řad velkých
mezinárodních společností, významných českých
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všech klíčových bank a dalších finančních institucí
v České republice, včetně jejich oficiálních asociací;
máme ve svém portfoliu nejširší korporátní a privátní
klientelu v České republice i na Slovensku.

ní klienty podnikající na Slovensku. Slovenský právní
tým tvoří více než 35 právníků, což jej řadí mezi největší advokátní kanceláře na Slovensku; poskytuje
služby přibližně 300 stálým klientům.

MEZINÁRODNÍ DOSAH

OCENĚNÍ

Jsme schopni zajistit vysoce kvalitní poradenské služby téměř po celém světě. Máme nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské
advokátní kanceláře. Poskytujeme právní a daňové
poradenství ve 12 jazycích, našim klientům jsme
asistovali v téměř 110 zemích světa. Až 70 % našich
případů obsahuje mezinárodní prvek. Kancelář 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. Jsme vyhledávaným partnerem pro špičkové
mezinárodní a zahraniční právnické firmy, které nemají pobočku v České republice, na Slovensku či
v zemích střední a východní Evropy – zastupujeme
8 z 10 nejprestižnějších mezinárodně působících
amerických právnických firem.

Jsme nejúspěšnější kanceláří s nejkomplexnějšími
službami v České republice i na Slovensku dle celkového součtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku. Za
posledních sedm let jsme se pětkrát stali absolutním
vítězem této soutěže a získali jsme hlavní ocenění
Právnická firma roku pro domácí kancelář (2015,
2017, 2018, 2020, 2021) a ve všech oborových kategoriích jsme se umístili mezi nejvíce doporučovanými
kancelářemi. Jsme rovněž pětinásobným držitelem
ceny Právnická firma roku za nejlepší klientské služby
(2015, 2016, 2019–2021), stejné ocenění jsme získali
také na Slovensku (2020–2022).

SLOVENSKÁ KANCELÁŘ

V oblasti M&A patříme mezi lídry na trhu. Jsme nejlepší právnickou firmou v České republice na základě výročních cen International Advisory Experts
(2018, 2019). V rámci soutěže Právnická firma roku

Bratislavská kancelář je hlavním kontaktním místem
jak pro klienty ze Slovenska, tak pro české a zahranič-

Nejlepší právnickou firmou působící v České republice jsme byli vyhlášeni i prestižními globálními
ratingovými agenturami Chambers and Partners
(2020–2022) a Who’s Who Legal (2018–2021).
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jsme zvítězili v této kategorii jak v České republice
(2019–2021), tak na Slovensku (2020, 2021).
Na Slovensku jsme dále získali šestkrát za sebou prestižní globální cenu M&A Today Awards (2013–2018)
a opakovaně také prvenství v žebříčku Lawyer International Legal 100 (2017, 2018).
Prestižní mezinárodní ratingové agentury EMIS DealWatch a Mergermarket zařazují HAVEL & PARTNERS již
od roku 2010 na přední příčky podle počtu realizovaných transakcí v České republice. Podle počtu realizovaných transakcí jsme také top kanceláří v regionu
východní Evropy dle zahraničního žebříčku Refinitiv
(2019). Na základě výročních cen magazínu Acquisition International se kancelář stala pro rok 2019 právnickou firmou roku v oblasti M&A ve střední Evropě.
Obdrželi jsme také řadu neprávnických ocenění.
Podle kritérií, jakými jsou známost, budování brandu, inovace nebo prestiž, byla HAVEL & PARTNERS
již šestkrát oceněna titulem Czech Business Superbrands monitorujícím nejlepší značky na trhu.
Osmý rok po sobě držíme prvenství v žebříčku TOP
Zaměstnavatelé.
Kancelář splňuje kritéria nejvyšší důvěryhodnosti
a ekonomické stability a dlouhodobě potvrzuje rating AAA agentury Bisnode/Dun & Bradstreet v České
republice i na Slovensku.

NAPŘÍČ OBORY A SPECIALIZACEMI
Vysoká úroveň právního poradenství, detailní znalost podnikatelských odvětví našich klientů a sofistikovaný systém řízení komplexních projektů vedou
k maximálně efektivnímu poskytování našich právních služeb. Velikost naší kanceláře umožňuje vysoce
specializovaný sektorový přístup a současně využití
know-how všech právních specializací. Pro každou
právní zakázku jsme schopni utvořit tým těch nejlepších odborníků, řízený seniorními právníky se širokými praktickými zkušenostmi za podpory specialistů
na příslušné právní obory.

OBLASTI SPECIALIZACE
Máme rozsáhlé zkušenosti zejména v následujících oblastech: právo obchodních společností; fúze
a akvizice podniků a obchodních společností; venture kapitál, private ekvity; smluvní právo; corporate governance; compliance a investigace, daňové
právo; nemovitosti a stavebnictví; právo životního
prostředí, ESG; bankovnictví, pojišťovnictví, finance
a kapitálový trh; zastupování v soudních, správních
a rozhodčích řízeních, arbitráže; veřejný sektor – regulace, veřejné zakázky a PPP; duševní vlastnictví; IT
a technologie; elektronická komunikace; farmaceutické a zdravotnické právo; ochrana osobních údajů, kyberbezpečnost; legislativa; média; insolvence
a reorganizace; právo a ekonomie hospodářské
soutěže; právo EU; pracovní právo a cizinecké právo;
potravinové právo; reklamní právo a ochrana spotřebitele; nekalá soutěž; trestní právo; rodinné právo;
komplexní právně-daňové poradenství pro privátní
klienty.

PODNIKATELSKÉ OBORY
Naši právníci získali významné zkušenosti v následujících podnikatelských oborech a dále se na tyto
obory zaměřují: nemovitosti a stavebnictví, včetně návazných dodavatelů; bankovnictví a ostatní finanční služby (včetně leasingu a faktoringu);
energetika, utility, těžba surovin, životní prostředí
a odpadové hospodářství; automobilový průmysl;
hutnictví, strojírenství, chemický průmysl a zpracování ropy; pošta, telekomunikace a informační
technologie; doprava a logistika; veřejný sektor
a regulace (kromě dopravy, energetiky, školství,
zdravotnictví atd.); retail/e-commerce; spotřební
zboží/FMCG (včetně provozovatelů řetězců); potravinářský průmysl (včetně tabákového průmyslu),
zemědělství, potravinářství a lesnictví; farmacie
a zdravotnictví (včetně sociální péče); zbrojní průmysl; média a mediální služby, film; “professional
services”; pojišťovnictví a penzijní fondy; hotelnictví a cestovní ruch; školství, kultura (věda a výzkum); sportovní právo; hazardní průmysl a hry,
e-sport; ostatní služby a výroba (např. elektrotechnika a elektronika, gumárenský a plastikářský průmysl, sklo a keramika, textilní, oděvní, kožedělný
a polygrafický průmysl, výroba papíru a celulózy,
dřevozpracující průmysl, výroba stavebních hmot,
bezpečnostní služby).
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Vybrané transakce 2021 (veřejně publikované)
Komplexní právní poradenství Raiffeisenbank při
koupi 100 % akcií Equa bank od AnaCap Financial
Partners.
Komplexní poradenství při významné mezinárodní
transakci v oboru facility managementu; zastupování privátní maďarské skupiny B+N Referencia Zrt.
při akvizici aktivit dánské skupiny ISS Facility ve
střední a východní Evropě. Díky transakci se maďarská firma stala jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů facility managementu v těchto evropských regionech.
Komplexní právní poradenství Elevator Ventures
při vstupu tohoto rakouského investora do české
společnosti provozující platební služby Twisto.
Komplexní právní poradenství prodávajícím ve významné transakci v oblasti IT; zastupování majitele
české softwarové firmy KOMIX při prodeji 100%
podílu. Společnost převzal největší ICT holding Aricoma Group, jenž patří do investiční skupiny KKCG.
Zastupování společnosti Apple ve věci žaloby
(spor na ochranu sloganu) proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví.
Právní poradenství při jedné z největších venture
kapitálových investic na Slovensku; právní služby
pro investory Credo Ventures a Earlybird Digital
East Fund, a také pro samotný slovenský start-up
Photoneo, který při úspěšném dokončení investičního kola (Serie B) získal nový kapitál celkem 21 milionů dolarů, tedy téměř půl miliardy korun.
Právní poradenství při prodeji 100% majetkové
účasti na společnosti KLEIN automotive. Akvizice
byla největší investicí v oboru v roce 2021.
Právní poradenství Ministerstvu obrany České
republiky při přípravě a vyjednávání mezivládní
smlouvy na nákup izraelského systému protivzdušné obrany SPYDER od státní společnosti Rafael
Advanced Defense Systems Ltd. pro Armádu České
republiky vč. smlouvy na servis tohoto systému.

Právní podpora britské investiční společnosti CapVest při prodeji evropské potravinářské firmy Valeo Foods významné globální soukromé investiční
společnosti Bain Capital Private Equity.
Poradenství a zajištění komplexní administrace
mezinárodní architektonické soutěže pro Správu
železnic, ve které se vybíral návrh budoucí podoby
prvního terminálu pro vysokorychlostní železnici
v České republice.
Zastupování skupiny Genesis Capital, jednoho
z nejvýznamnějších private equity fondů ve střední
Evropě, při prodeji 100% podílu v české společnosti pro vývoj softwaru CN Group. Tu převzala světová
společnost specializující se na vývoj softwaru a digitální služby Ciklum.
Komplexní právní poradenství společnosti HELUZ,
jedné z největších rodinných firem v Česku, při koupi výrobce izolačních skel IZOS.

CSR & PRO BONO
Systematicky a dlouhodobě podporujeme dobročinné
projekty a věnujeme se pro bono činnosti, a to jak prostřednictvím právních služeb poskytovaných zdarma
nebo za symbolickou cenu na principu dobrovolnosti
našich spolupracovníků, tak formou finančních darů.
Podporujeme filantropii, dárcovství a komunitní rozvoj, kulturu a vzdělávání, zdravotně sociální projekty,
oblast životního prostředí či inovativního podnikání.
V posledních letech jsme pomohli řadě charitativních
projektů a nadací, například ENVI, Nadaci Via, Nadaci
Taťány Kuchařové, Leontince, Lince bezpečí, Nadaci
Naše dítě, Člověku v tísni, Nadačnímu fondu Českého
rozhlasu (projektu Světluška), Nadaci Dětský mozek,
Nadaci Dejme dětem šanci, organizaci DEBRA ČR, Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek, Alzheimercentru, neziskové organizaci Loono nebo také Muzeu
Kampa.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 255 000 111
e-mail: office@havelpartners.cz
www.havelpartners.cz
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HKDW HOLASEK s.r.o.,
advokátní kancelář
HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář (dále
jen „HKDW HOLASEK“), která působí na trhu
právních služeb od 1. ledna 2005, v roce 2021
spojila svou praxi se zkušeným advokátem a senátorem JUDr. Janem Holáskem, LL.M. HKDW
HOLASEK má v současnosti 3 partnery a disponuje týmem celkem 13 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 nemovitostního,
pracovního a finančního práva, práva veřejných zakázek, energetického práva, práva duševního vlastnictví
a též v oblasti práva trestního. HKDW HOLASEK se
v rozsáhlé míře věnuje sporové agendě, kde své klienty standardně a ve velké míře zastupuje 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 či jsme
poskytovali mj. Raiffeisenbank 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
nebo jsme působili 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 skupinu 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.
Všichni naši společníci jsou zapsáni jako rozhodci
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Díky
tomu disponujeme zkušeností při rozhodování sporů
i z pohledu osoby spor rozhodující. Tyto zkušenosti
pak uplatňujeme ve prospěch 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
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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 korporátním klientům a privátním investorům. Při práci
na lokálních i mezinárodních projektech jsme
schopni podporovat velké nadnárodní společnosti, ale i menší firmy.
Právní služby jsou až na druhém místě. První je
Váš projekt. Právo chápeme jako podpůrný systém
pro fungování společnosti. Cílem není mít krásnou
smlouvu v šuplíku, ale funkční a dlouhodobý vztah
s obchodním partnerem. Právní dokumenty tvoříme
tak, aby reflektovaly cíle konkrétního klienta a byly
srozumitelné a prakticky použitelné.

Klientům pomáháme hledat správné otázky
Základem správné odpovědi je správně položená
otázka. Proto se zajímáme o to, co právníci primárně
neřeší. Zajímá nás všechno. Jak vypadá továrna, co
vyrábí, kdo jsou zákazníci, dodavatelé a konkurenti,
jak fungují odběratelsko-dodavatelské vztahy v oboru, nebo jestli má klient spokojené zaměstnance.
Dlouhodobou spolupráci s našimi klienty chápeme
jako hledání cesty k optimálním řešením.

Kombinujeme pohled z vrtulníku i mikroskopem
Naší oblíbenou disciplínou jsou akvizice a investice.
Asistujeme klientům při právních prověrkách, strukturování a vyjednávání transakcí i přípravě smluvní
dokumentace. Tato práce nám umožňuje nadhled
nad praktickým fungování společností z mnoha
oblastí a identifikaci obvyklých procesů, standardů,
ale i chyb. Při právním poradenství u každodenních
činností klientů se podílíme na koncepčním nastavení procesů a standardizovaných právních
dokumentů.

Soudní spory nevyhledáváme, ale raději jim
předcházíme.
V soudních sporech zastupujeme klienty s vysokou úspěšností. Bez ohledu na to, zda se jedná
o obchodní spor či rozvod, ke sporům přistupujeme
analyticky, ne emocionálně. Mnohem raději radíme
klientům, jak se do sporu vůbec nedostat. Zjistíme-li
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u klienta několik sporů obdobného charakteru,
identifikujeme příčinu jejich vzniku a navrhneme
úpravu vnitřních procesů tak, aby se tyto příčiny
eliminovaly.

Věříme v synergie osobních vazeb a komunikace
Máme silné regionální kořeny. Pro naše klienty pořádáme setkání k různým právním nebo ekonomickým
tématům. Umožňujeme jim se vzájemně potkat, poznávat se a sdílet zkušenosti a názory. Z těchto setkání vznikají nové obchodní příležitosti, nové nápady
a synergie pro jejich podnikání.

Podporujeme
Kromě řady jednotlivých dobročinných projektů již
řadu let spolu s American Fund for Czech and Slovak
Leadership Studies podporujeme Centrum pro talentovanou mládež, internetový projekt proti šikaně
Nenech to být, Salesiánské středisko mládeže a brněnskou pobočku společnosti KROUŽKY.

Tým
Díky více než dvaceti letům zkušeností Lucie Hladké
a Jana Hladkého v oblasti nemovitostních transakcí
a M&A je tým HLADKY.LEGAL jedním z nejčastěji oslovovaných pro realizaci komplexních transakcí v širším
moravském regionu, ať už v tradičních oborech, nebo
při investicích do technologických startupů. Obdobné
postavení mají v oblasti řešení sporů Daniel Sekanina
a Michaela Knitlová, kteří pro řadu významných klientů řeší i vypořádání osobních a rodinných záležitostí.

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
patří mezi renomované kanceláře zaměřené na
právní a poradenské služby pro veřejný i soukromý sektor v oblastech obchodního práva,
nemovitostí, sporů, duševního vlastnictví, práva
informačních technologií, veřejných zakázek,
hospodářské soutěže, pracovního práva a dalších. Kancelář poskytuje tyto služby řadě nadnárodních společností a jejich dceřiným společnostem i tuzemským společnostem a institucím
veřejného sektoru. Jsme členem mezinárodní
sítě právních kanceláří AllyLaw zaměřených primárně na obchodněprávní poradenství se 60+
členy ve 40+ zemích a více než 2000 právníky.
Úzce spolupracujeme s významnými mezinárodními auditorskými a daňověporadenskými
společnostmi zejména v rámci akvizic, služeb
projektového poradenství, veřejných zakázek,
projektů v oblasti VaVaI, zpracování metodik
a legislativních prací.
JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska jsou zkušenými rozhodci zapsanými na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR. JUDr. Pavel Holec je členem Kontrolní
rady České advokátní komory.
Veřejné zakázky: Právní poradenství v oblasti „public procurement“ je klíčovou součástí našich služeb
pro veřejný i soukromý sektor. Zahrnuje jednak podporu zadavatelů VZ k úspěšnému zvládnutí nástrah
zadávacích řízení, tak i podporu dodavatelů v zadá-

vacím řízení. Specializací kanceláře je poradenství při
zadávání VZ financovaných ze SFEU či jiných forem
podpory. Můžeme se pochlubit poradenstvím v rámci
projektu spolupráce v oblasti leteckého výzkumu v řádu několika miliard Kč pro ČVUT, Fakultu
strojní v rámci spolupráce s GE Aviation v souvislosti s jejich investicí v ČR nebo poradenstvím pro FZÚ,
v.v.i. v rámci komplexního právního poradenství pro
projekt výstavby a vybavení centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech v řádu několika miliard
korun. Máme také velmi silnou pozici v rámci poskytování poradenství pro české vysoké školy, pro které
administrujeme zakázky v hodnotě desítek mld. Kč.
Právo obchodních společností: poskytujeme komplexní právní služby při strukturování, projednávání
a realizaci obchodních smluv všech typů pro podnikatelskou činnost v 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 podnikatelské činnosti
v ČR prostřednictvím obchodních společností zde zakládaných či nabývaných.
Nemovitosti: kancelář má bohaté zkušenosti v oblasti transakcí s nemovitostmi. Poradenská činnost
se dotýká veškerých aspektů transakcí, vč. zakládání
SPV, strukturování projektů, realizace kupních smluv,
smluv pro realizaci výstavby, asistence při získání
potřebných souhlasů pro územní a stavební řízení,
financování projektů, nájmu apod.
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Spory, arbitráž: kancelář poskytuje právní služby
v řízení před soudy v obchodních a občanských sporech, v řízení před rozhodčími soudy (arbitráž), v administrativních řízeních před správními orgány a při
přezkumu rozhodnutí správních orgánů řádnými soudy. Kancelář zastupuje řadu významných společností
v žalobách před soudy o přezkoumání správních (administrativních) rozhodnutí.
Pracovní právo: kancelář poskytuje široké spektrum služeb při strukturování a projednávání, realizaci
i ukončování pracovních smluv. Tyto služby zahrnují
veškeré aspekty pracovního práva v ČR a zaměřují 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: v oblasti práv průmyslových a práva duševního vlastnictví se zaměřujeme,
mimo ochranných známek, vynálezů, průmyslových
a užitných vzorů, ochranu zeměpisných označení
a označení původu, na správu portfolií průmyslových
práv, SW a jeho právní ochranu, autorské právo a na
poradenství při nakládání s duševním vlastnictvím v rámci projektů v oblasti VaVaI.
Fúze a akvizice: poskytujeme komplexní právní
služby v oblasti akvizic a přeměn společností zejména formou sloučení, splynutí, převzetí, rozdělení
společností apod. Tyto služby jsou klientům nabízeny
formou „na klíč“. V případě požadavku klienta na současné zajištění všech dalších služeb obvykle souvisejících s přeměnou společností (audit, účetní, finanční
či daňové poradenství, oceňování podniku apod.) se
nabízí efektivní využití tzv. multidisciplinárních služeb
v úzké spolupráci s poskytovateli odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.
Běžně poskytujeme poradenství v oblasti financování sociálních služeb vč. podpory 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 evropské úpravy financování VaVaI 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 je na tuzemském trhu etablována již více jak 30 let. Zásluhou
členství v Asociaci mezinárodních advokátních
kanceláří LIBRALEX má dosah i na ostatní evropské a světové trhy.
HSP & Partners patří mezi nejstarší ryze české advokátní kanceláře. Počátek našeho vzniku se datuje rokem 1991, v roce 2021 jsme společně s našimi klienty
oslavili 30 let naší existence. Zejména díky kvalitě
poskytovaných právních služeb, komplexnosti nabídky a dosaženým úspěchům ve významných sporech
se nám po celou dobu daří rozšiřovat svou klientelu
a současně budovat a uchovávat dlouhodobá partnerství se stávajícími klienty i rozšiřovat oblast své
působnosti.

notáři, exekutory, realitní kanceláří nebo patentovými
zástupci. Ekonomické a daňové poradenství a vedení
účetnictví včetně mzdové agendy pak pro klienty zajišťujeme v úzké spolupráci s naší sesterskou společností HSP účetní a daňová kancelář a.s. Víme totiž, že
více hlav více ví.
V roce 2017 získala naše advokátní kancelář
HSP & Partners ocenění v soutěži Právnická firma
roku jako velmi doporučovaná firma na mezinárodních trzích a doporučovaná firma v kategorii veřejné
zakázky. O rok později jsme tato umístění v jediné oficiální soutěži nejlepších advokátních kanceláří v České republice obhájili. V roce 2019 naše advokátní kan-

V současné době stojí v čele naší kanceláře tři společníci: její spoluzakladatel JUDr. Květoslav Hlína,
Mgr. Štěpán Schenk a JUDr. Lenka Příkazská. Stabilní pracovní tým naší advokátní kanceláře pak dále
tvoří celkem 18 advokátů a advokátních koncipientů
a stejný počet spolupracovníků, kteří se prostřednictvím pracovních skupin specializují na jednotlivé
obory práva. Jako jedna z mála advokátních kanceláří má naše kancelář i specializovaný tým pro problematiku správního práva, práva duševního vlastnictví
či ochrany osobních údajů (GDPR).
V rámci zajištění komplexnosti právních služeb spolupracuje naše kancelář se specialisty z dalších souvisejících oborů, ať už s finančními a daňovými poradci,
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celář svá umístění v žebříčku nejlepších advokátních
kanceláří ještě vylepšila. Nejenže jsme obhájili svou
pozici v kategorii doporučovaná firma roku v oblasti
česká firma na mezinárodních trzích, ale navíc jsme
byli zařazeni v oblasti veřejné zakázky mezi VELMI
doporučované firmy. Tento úspěch jsme zopakovali
i v letech 2020 a 2021.
HSP & Partners má dvě hlavní pracoviště, a to v sídle
kanceláře v Praze a na pobočce v Přerově. Další pobočky máme v Ostravě a ve slovenské Čadci.
Advokátní kancelář HSP & Partners poskytuje právní
služby v celé šíři oborů souvisejících s podnikáním
menších a středních, i velikostí významných podnikatelských subjektů, ale také v osobní rovině manažerům a vlastníkům podnikatelských subjektů.
Klienty naší kanceláře jsou také subjekty veřejného
práva, obce, jimi zřizované příspěvkové organizace
a další nepodnikatelské subjekty včetně fyzických
osob, a to ve všech oblastech práva, které život
přináší.
Přidanou hodnotou našich služeb je individuální
přístup a komplexní náhled na řešenou problematiku. Klademe velký důraz na vyhodnocování
veškerých potenciálních právních rizik, a to již
v rámci přípravných kroků se zvláštním důrazem
na prevenci vzniku právního problému na straně
klienta. Tak je možné maximálně eliminovat rizika
soudních sporů a tím ušetřit klientům nejen čas,
ale i peníze. Klienti naší advokátní kanceláře HSP &
Partners si proto už zvykli mít „svého právníka“ podobně jako „rodinného lékaře“ k dispozici kdykoliv
je třeba a konzultovat všechny záležitosti operativně. Osobní přístup a přímá komunikace s klientem
je samozřejmostí.

NAŠE VIZE
Věříme, že k úspěšnému fungování a poskytování
našich právních služeb je důležité mít vizi, filozofii
a směr, kterým se bude naše kancelář, a tak i každý
její člen, ubírat.
Vytváříme klientům komfortní zázemí pro jejich činnost. Zakládáme si na preciznosti, vysoké míře odbornosti, efektivitě, ale také srozumitelnosti. Pomáháme klientům růst a překonávat překážky. Hledáme
širší kontext, domýšlíme důsledky a souvislosti.

NAŠE HODNOTY
Naše kancelář a poskytované právní služby stojí na
pěti základních pilířích, které jsou naším základním
motivem, proč a jak naše kancelář funguje a jak v ní
naši lidé přemýšlejí a co je pro nás důležité. Jsou to
hodnoty, které nás charakterizují. A jaké to tedy jsou?

1. Fungujeme jako švýcarské hodinky
Klíčová je pro nás odbornost. Pracují u nás specialisté v daných oborech práva. Díky stabilnímu silnému
týmu jsme schopni promptně reagovat na požadavky
klientů.

2. Vidíme za tři rohy
Snažíme se předvídat vývoj událostí a domýšlet důsledky s přesahem do všech myslitelných oblastí klientovy činnosti. K právním problémům uplatňujeme
manažerský přístup. Nesoustředíme se jen na jednotlivé kroky, ale na řešení, která vyhovují dlouhodobým
cílům klienta. Víme, že dlouhodobé vztahy a komplexnější pohled jsou vždy přínosem.

3. Jsme jako rodinný lékař
Stavíme na dlouhodobé spolupráci. S mnoha významnými klienty spolupracujeme i více jak 25 let. To
mluví samo za sebe.

4. Máme 30 let zkušeností
Jen málo advokátních kanceláří v České republice
se může pyšnit takovou historií, referencemi a množstvím úspěchů.

5. Jdeme s dobou
Neustále inovujeme, přizpůsobujeme se, komunikujeme online. Rozšiřujeme portfolio služeb o nové
právní oblasti.
Naše advokátní kancelář HSP & Partners poskytuje
právní služby ve všech právních odvětvích.
Vždy usilujeme o to, abychom klientovi nabídli konkrétní a efektivní právní službu a co nejrychleji a nejlépe vyřešili jeho právní problém, případně jeho vzniku zabránili.
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Stěžejními právními obory, kterými se zabýváme, jsou:
Občanské právo, obchodní právo
Korporátní právo
Pracovní právo
Správní právo
Veřejné zakázky
Hospodářská soutěž, právo duševního vlastnictví
Developing a nemovitosti
Bankovnictví, finance a daně
Správa a vymáhání pohledávek
Compliance – trestní, soutěžní, GDPR; e-commerce, IT právo a technologie

HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.
Vodičkova 710/31
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 734 363 336
email:
ak@akhsp.cz
www.akhsp.cz

HSP účetní a daňová kancelář a.s.
Čechova 1184/2
750 02 Přerov
email:
info@hspudk.cz
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Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.,
advokátní kancelář
PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
V oblasti práva informačních technologií patří advokátní kancelář mezi přední odborníky v České
republice.
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 ceněna ze strany IT firem a advokátů, a současně velmi pozitivně přijata i ze strany odborné
veřejnosti.
Jsou spoluautory knihy „Internetové právo“ vydané nakladatelstvím Albatros Media (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 softwarového 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 implementaci soft-

waru, agilní vývoj softwaru, smlouvy o servisní činnosti, SLA, smlouvy v oblasti Cloud Computingu).
Navrhuje úpravu právních vztahů k programátorům z řad zaměstnanců nebo externích pracovníků,
včetně řešení autorských práv.
Poskytuje služby v oblasti internetového obchodování (příprava obchodních podmínek, nastavení
procesu objednávek) a doménového práva (ochrana před konkurencí, doménové spory).
Poskytuje školení managementu v oblasti softwarového a internetového práva.
Zajišťuje úschovy zdrojových kódů softwaru
(escrow).
Provozuje informační portál www.pravoit.cz.

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 nakládání s ochrannými známkami (převody známek,
licenční smlouvy, frančízové smlouvy).
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Zastupuje v soudních řízeních o žalobách proti neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce
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 časopisu 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 vstupujícím 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 časopisech a na specializovaných internetových portálech. Prezentuje zejména problematiku smluv v IT na
konferencích a seminářích. V advokátní kanceláři má
na starosti zejména klientelu z oblasti informačních
technologií.

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 Právnická firma roku pro rok 2013, 2014, 2015 a 2016
velmi doporučovaná regionální advokátní kancelář
v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok 2012,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020
finalista soutěže Vodafone Firma roku v Moravskoslezském 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 Moravskoslezském kraji v roce 2012
Podpora výstav a realizace projektu na podporu subjektů pomáhajícím handicapovaným.

Mgr. et Mgr. Petr Mališ: Je autorem několika desítek
článků na téma internetové právo a ochranných známek 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 internetový srovnávač
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., automobilová 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

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.,
advokátní kancelář
Sokola Tůmy 743/16
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel.:
596 112 233
e-mail: lawyer@lawyer.cz
www.lawyer.cz
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JUDr. Anna Frantalová, Ph.D.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář JUDr. Anny Frantalové, Ph.D.
je menší, leč regionálně významná advokátní kancelář působící především ve východních
Čechách.
Kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb
především v oblasti obchodního a občanského práva, naši klienti jsou zejména z podnikatelského sektoru, dále rovněž z řad veřejnoprávních subjektů (nejčastěji obce a příspěvkové organizace) či společenství
vlastníků a jednotlivci. JUDr. Anna Frantalová, Ph.D.
je kromě výše uvedeného specialistou na veřejné
zakázky, v nichž má více než 7 let praxe, a to včetně
opakovaného úspěšného zastupování klientů v řízení
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či
opakované úspěšné realizace komplexního procesu zadávacího řízení na klíč dle požadavků a potřeb
klienta a v souladu s dotačními podmínkami. Kromě
advokacie externě vyučuje právo veřejných zakázek
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se přednáškové činnosti pro veřejnost a je spoluautorkou několika odborných právněhistorických publikací. Hovoří plynně několika cizími jazyky a věnuje
se též dobrovolnické činnosti, za niž získala i několik
ocenění.

JUDr. Anna Frantalová, Ph.D.,
advokátní kancelář
Sladkovského 410
530 02 Pardubice
Tel.:
+420 731 202 981
e-mail: anna.frantalova@gmail.cz
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k.law advokátní kancelář s.r.o.
Jsme česká advokátní kancelář s ambicemi přesahujícími hranice České republiky.

neboť s každým dalším spokojeným klientem vzrůstá
potenciál zvýšené spokojenosti všech ostatních.

Tvoříme s klienty úzký partnerský vztah umožňující
efektivní řešení skutečných problémů a výzev jejich
podnikání za pomoci nejúčinnějších nástrojů v oblasti právního poradenství.

Smysluplné partnerství pro nás představuje opravdové vyřešení klientova problému, nejen návrh
jeho řešení bez zájmu o dosažený výsledek. Efektivní právní řešení aktuálních i dlouhodobých
problémů a potřeb klientů taktéž žádá zohlednění
jejich obchodních zájmů či situace na relevantním
trhu. Kontext obchodní reality klienta proto vnímáme jako další z klíčů k opravdu užitečné právní
radě.

Kancelář k.law jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze
s dokonalou znalostí právních předpisů a současně
okolního prostředí. Proto se věnujeme pouze omezenému rozsahu podnikatelských oblastí i právních
oborů a svoje působení rozšiřujeme prostřednictvím
dlouhodobého spojování sil s odborníky s potřebnou specializací.
Za klíč ke kvalitnímu poradenství u nás považujeme
pochopení oborů i trhů, v nichž naši klienti působí.
Právě z něho plyne naše přidaná hodnota v podobě
hlubokého porozumění obchodním zájmům klientů, díky jejichž znalosti dokážeme zvolit vždy to pro
ně nejvhodnější právní řešení. Nevěnujeme se proto
trestnímu právu a rodinnému právu, ve kterých by
námi vytvořená výhoda byla jen omezená.
V nastaveném trendu poskytování mnoharozměrného poradenství chceme pokračovat, a proto neustále
pracujeme na zdokonalování poskytovaných služeb
i schopností jednotlivců a kanceláře jako živoucího
organismu. Na dalším vzájemném rozvoji budeme
rádi pracovat s každým, kdo smýšlí podobně jako my,

Preferujeme moderní, alternativní způsoby odměňovaní a garantujeme soustavný přehled klienta o jeho
nákladech na právní služby. Měřítkem odměňování
jsou pro nás nalezená funkční východiska ze situací,
v nichž se klienti ocitají a výsledky, kterých jejich společným provedením dosahujeme.
Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v komerční agendě s důrazem na jeho dlouhodobou udržitelnost. Díky tomu průběžně dochází
k oboustranně prospěšnému vzájemnému poznávání, umožňujícímu neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a prohlubování partnerského vztahu
s klientem.
K.law poskytuje právní poradenství domácím i zahraničním klientům ve všech oblastech zejména obchodního práva. Na řešení případu dohlíží odborníci
z našeho týmu, kteří se jim dlouhodobě věnují.
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Zajišťujeme úplný právní servis počínaje okamžikem
založení společnosti a zahájení její podnikatelské
činnosti a po právní stránce společnost odborně
provedeme celou dobou její existence. Postaráme
se o smluvní zajištění vztahů se zaměstnanci či jinými spolupracovníky a pokryjeme smluvní agendu
s obchodními partnery. Společně zvládneme překonat případná problematická období anebo ošetříme
vstup strategického investora, případně prodej třetí
osobě. Stejné služby poskytujeme rovněž majoritním
či minoritním společníkům a akcionářům při upevňování jejich pozice v rámci vnitřní struktury příslušných
společností.
Kromě mnoha úspěchů v oblasti soudních sporů
a akvizic, které patří mezi klíčové oblasti naší činnosti,
můžeme vyzdvihnout rovněž naše praktické zkušenosti v oblasti korporátního práva, nemovitostního
developmentu a nemovitostních transakcí, právní
podporu řady zajímavých e-commerce projektů,
úspěšné poradenství při zajišťování bankovního i privátního financování transakcí i postupného rozvoje,
pomoc při řešení nekalé soutěže v rámci vysoce konkurenčních tržních odvětví či množství případů z oblasti pracovního práva.

k.law advokátní kancelář s.r.o.
Obrovského 2407
141 00 Praha 4 – Chodov
Tel.:
+420 731 838 615
e-mail: office@klaw.cz
www.klaw.cz
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KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Máme advokacii rádi, i když je to náročná a stresující práce. Děláme ji moderně, lidsky s odpovědným 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 samostatných 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 trendech, nesnažíme se o to říkat, jak jsme mladí a dynamičtí, necpeme do našeho slovníku spousty anglických slovíček jenom proto, že je to in. Moderně
neznamená to, co nám řekne marketingový specialista, 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 řešení pro klienty. To, co našim klientům předáváme,
jsou komplexní rady, kdy se snažíme zjistit vše o jejich 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 potřebami, 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, nemovitostech, veřejných zakázkách, rodinném právu,
stavebním právu a trestním právu – to je za nás prim,
který v každém ohledu pilujeme k dokonalosti dalším
vzděláváním, naší vlastní publikační činností, tím, že
přednášíme a školíme a sledujeme vývoj jak právní
úpravy, tak rozhodovací praxe. Při řešení specifických,
či raritních problémů si zajišťujeme 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 klientovi 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 kolegů. Konec konců i to, že po necelých pěti letech
od založení kanceláře na zelené louce jsme získali
v posledních dvou letech prestižní ocenění Právnická firma roku, nás utvrzuje v tom, že nejdeme
po špatné cestě, a současně nás motivuje k dalším
výkonům.
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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 na trzích střední, východní a jihovýchodní Evropy a Střední Asie. Kinstellar má dvanáct
kanceláří (v Almaty, Bělehradu, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Istanbulu, Kyjevě, Nur-Sultánu, Praze, Sofii, Taškentu a v Záhřebu). Vedle
toho prostřednictvím sítě samostatných spolupracujících kanceláří poskytuje Kinstellar právní
poradenství ve všech ostatních zemích regionu.

PRACUJEME NA KLÍČOVÝCH TRANSAKCÍCH
V REGIONU
Pražská kancelář dlouhodobě patří mezi špičku českých i mezinárodních kanceláří působících na českém právním trhu a v nedávné době poskytovala poradenství v řadě klíčových transakcí.

Můžeme uvést následující příklady
Poradenství MAX AICHER GROUP při úspěšné akvizici ocelárny Pilsen v rámci insolvenčního řízení.
Poradenství Veolii v souvislosti s akvizicí 100% podílu v Pražské teplárenské.
Poradenství NOVAVAX, biotechnologické společnosti, která vyvíjí vakcíny nové generace proti
závažným infekčním chorobám v souvislosti s akvizicí společnosti Praha Vaccines.
Poradenství společnosti Kemp Technologies v souvislosti s akvizicí Flowmon Networks.

Poradenství NET4GAS v souvislosti s jedním z největších infrastrukturních projektů v České republice – Capacity4Gas.
Poradenství GLP v souvislosti s akvizicí jednoho z nejvýznamnějších logistických nemovitostních portfolií skupiny Goodman ve střední
a východní Evropě s hodnotou transakce cca
1 mld. eur.
Poradenství pro úspěšné konsorcium na prvním
velkém Public Private Partnership projektu.
Poradenství skupině mezinárodních bank v souvislosti s koncesní smlouvou a přípravou a vyjednáváním finanční dokumentace pro první dálniční PPP
projekt v České republice.
Poradenství ZALANDO, jednomu z největších evropských internetových obchodů, v souvislosti se
vstupem na český trh.
Poradenství STADA ARZNEIMITTEL v souvislosti
s akvizicí společnosti Walmark, předního výrobce produktů pro zdraví spotřebitele ve střední Evropě, a následnou integrací a restrukturalizací.
Poradenství v souvislosti s přípravou nového českého energetického zákona.
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 pro Evropskou agenturu pro vesmírný program (EUSPA) v oblasti veřejných zakázek, nákupu a smluv v oblasti bezpečnosti.
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V oblasti práva ICT zastupujeme jedny z největších
světových společností i domácích hráčů, jako jsou
Meta (Facebook), Google, TikTok, Expedia, Zalando
nebo Kiwi.com.
Kinstellar pravidelně poskytuje právní poradenství
v oblasti ochrany osobních údajů společnostem,
jako jsou Panasonic, Dyson, Thermo Fisher nebo
Danone. V roce 2021 jsme dokončili GDPR audit
Czech Banking Credit Bureau, a to konkrétně v oblasti Bankovního registru klientských informací –
jeden z nejkomplexnějších auditů na českém trhu.
Asistovali jsme například České spořitelně s implementací elektronické formy smluvní dokumentace.
Řadu technologických klientů zastupujeme též
v oblasti sporů. Kinstellar například úspěšně zastupovala společnost Kiwi.com před Ústavním
soudem, kde brojila proti předběžnému opatření
vydanému na návrh nízkonákladové letecké společnosti Ryanair.
V posledním roce jsme asistovali v téměř desítce
akvizic technologických společností. Příkladem
může být zastupování technologického giganta Infosys při akvizici GuideVision, nebo EAG při akvizici
společnosti CEBIA.

Regulace telekomunikací a médií
Průmysl a strojírenství, export a exportní
financování
Životní prostředí, vodárenství a odpady
ESG (Environmental Social Governance)
Stejně jako řada ostatních konkurentů získáváme
průběžně řadu ocenění v rámci specializovaných
žebříčků právnických firem. Například jsme získali
ocenění „Advokátní kancelář roku 2020 v oblasti
střední Evropy“ udělované prestižní právní publikací Chambers a třikrát v řadě jsme získali cenu
„Law Firm of the Year: Central Europe“ od přední
právní mediální platformy The Lawyer.

PROFILUJEME SE.
Kinstellar se profiluje v oborech typických pro ostatní
velké advokátní kanceláře, jako jsou:
Obchodní právo
Fúze a akvizice
Financování a kapitálové trhy
Nemovitosti a stavební právo,
ale i v řadě specifických oborů a sektorů, jako jsou:
Energetika, infrastruktura, přírodní zdroje
a těžba nerostných surovin
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

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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KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář
KLB Legal slaví v roce 2022 výročí 10 let od založení. Tým kanceláře se z původního tria zakladatelů – Davida Kuboně, Vojtěcha Lásky a Petra
Budzinského – rozrostl na více než 20 členů. Kancelář je butikového typu se zaměřením na specifické oblasti práva – zejména finanční právo
a náhradu újmy na zdraví.

Kolik v KLB Legal stojí první konzultace?
Úvodní konzultace je zdarma.

Jak můžu KLB Legal kontaktovat?

KDO JSME – 5 PRAKTICKÝCH OTÁZEK

Na níže uvedených kontaktech. Je také možné oslovit
přímo jednotlivá oddělení – kontakty naleznete na
stránce klblegal.cz/kontakt.

Čím se KLB Legal zabývá?

PROČ KLB LEGAL

Naše kancelář je butikového typu – jinými slovy, charakterizuje nás především specializace na finanční
právo, náhradu újmy na zdraví a litigace. Našim klientům ale samozřejmě poskytujeme také právní poradenství ve všech základních oblastech práva.

Zaměření na konkrétní oblasti

Kde KLB Legal sídlí?

Členství v mezinárodních organizacích

Sídlo kanceláře je v Letenské ulici na Malé Straně, vedle Valdštejnské zahrady. Klienti mohou při návštěvě
kanceláře zaparkovat ve dvoře. V posledních letech
poskytujeme značnou část služeb online nebo hybridně – vycházíme klientům technologicky vstříc.

KLB Legal je členem mezinárodních organizací Global
Justice Network a League of Lawyers. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v mnoha zemích Evropy, Asie a v USA.

S kým se v KLB Legal potkám?
Každou specializaci naší kanceláře má na starosti tým
právníků zastřešený partnerem nebo řídicím advokátem. Na úvodní schůzce se obvykle setkáte se seniorním a juniorním právníkem, které předem znáte.

KLB Legal má specialisty pro konkrétní oblasti práva –
finanční právo, náhradu újmy na zdraví a litigace. Našim oborům se věnujeme každodenně a podrobně.

Uznání hodnotitelů
Pro rok 2022 byl tým finančního práva KLB Legal
vedený Vojtěchem Láskou a Davidem Kuboněm zařazen mezi „Firms to watch: Banking, Finance and
Capital Markets“ v rámci prestižního mezinárodního
hodnocení Legal 500.
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CO PŘESNĚ DĚLÁME
Tým finančního práva
investiční společnosti a investiční fondy
služby compliance pro finanční instituce
DLT a kryptoměny
IPO a trh START
prospekt cenných papírů
emise dluhopisů a investičních certifikátů
licence OCP, samosprávného investičního fondu,
investiční společnosti a další

KLB Legal klade důraz na mimosoudní vymožení
odškodnění újmy na zdraví, nebojíme se však ani
soudních sporů. Po převzetí právního zastoupení poškozeného vymáháme odškodnění dle zásady „žádná
výhra, žádná odměna“, což pro klienta znamená, že
pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradí žádnou odměnu.

TÝM LITIGACÍ
Zastupujeme poškozené investory, akcionáře či
spotřebitele.
Nebojíme se hromadných žalob. Jsme právními zástupci poškozených v kauzách DieselGate, CETIN,
Unipetrol, O2 a dalších.

REFERENČNÍ TRANSAKCE
V poslední době jsme s našimi klienty realizovali
například:
- IPO na trhu START společnosti Pilulka Lékárny a.s.

Jsme specialisté na finanční právo a kapitálový trh.
Dlouhodobě spolupracujeme s obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi a fondy, emitenty cenných papírů, dalšími podnikateli na finančním trhu i s private equity investory.
Díky této mnohaleté zkušenosti máme nejen unikátní
právní know-how v dané oblasti, ale navíc rozumíme
i obchodním a ekonomickým aspektům podnikání
na finančním trhu.
Samozřejmou součástí našich služeb je zastupování
v různých typech řízení a jiných jednání s Českou národní bankou.

Tým náhrady újmy na zdraví
dopravní nehody
pracovní úrazy
pochybení zdravotnického zařízení
další škodní události s následkem újmy na zdraví

- emise dluhopisů ze skupiny pojišťovny Direct
s prospektem
- získání licence pro samosprávný investiční fond ze
skupiny Evermore Capital
- podání žaloby na dorovnání v kauze squeeze-out
minoritních akcionářů O2
- příprava a přijetí na burzu prvního SPAC v České
republice

NÁŠ TÝM
JUDr. David Kuboň
David Kuboň je řídícím partnerem KLB Legal.
Před založením naší advokátní
kanceláře vedl mezinárodní interní tým právníků a compliance
pracovníků skupiny WOOD & Company, největší investiční banky ve střední a východní Evropě. Po dobu
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pěti let byl hlavním právníkem skupiny Patria Finance, člena KBC Group.
David je přední odborník pro oblast kapitálového
trhu, správy aktiv a financování transakcí. Během své
dvacetileté praxe se podílel na řadě unikátních transakcí, zahrnující mimo jiné největší tuzemské emise
akcií přijaté k obchodování na pražské a varšavské
burze cenných papírů (IPO), emise korporátních dluhopisů a investičních certifikátů, založení jednoho
z prvních SICAV v ČR, trade finance na exotických zahraničních trzích nebo financování komplexních realitních projektů prostřednictvím fondových struktur.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.
Vojtěch Láska je partnerem KLB
Legal.
Pracoval nejprve jako vedoucí
referátu kapitálového trhu na
Ministerstvu financí, následně
v advokátní kanceláři Clifford Chance v oblasti práva
kapitálových trhů a práva obchodních společností
a od roku 2011 jako právník finanční skupiny WOOD
& Company.
Vojtěch v současnosti poskytuje právní poradenství
zejména v oblasti práva kapitálového trhu a obchodního práva. Má velké zkušenosti se zakládáním
investičních fondů a s tím spojeným strukturováním
finančních transakcí. Je specialistou na MIFID II a na
přípravu emisí pro veřejnou nabídku, včetně účasti na
významném IPO na Burze cenných papírů Praha.

Mgr. Petr Budzinski
Petr Budzinski je partnerem KLB
Legal.
Zaměřuje se zejména na investiční transakce v oblasti nákupu
nemovitostí, pohledávek, insolvenčního řízení a fúzí, akvizic, prodejů podniků
a uplatňování náhrad škod.
Sám působí rovněž i jako insolvenční správce.

Mgr. Veronika Civínová
Veronika Civínová se podílí na
chodu oddělení finančního
práva.
Absolvovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze a roční
studijní pobyt na Sutherland School of Law, University College Dublin. Svou praxi zahájila během studia
v roce 2012 v mezinárodní investiční bance. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2015.
Zaměřuje se na finanční trh a jeho českou i evropskou
regulaci. Dlouhodobě spolupracuje s předními českými finančními institucemi, aktivně se věnuje emisím
cenných papírů včetně IPO či prospektů a otázkám
fondového investování. V neposlední řadě působí
jako mentor v oboru compliance a prevence praní
špinavých peněz. Veronika se ve své činnosti zaměřuje na FinTech a nová řešení ve finančních službách.

Mgr. Monika Skalová
Monika Skalová je vedoucím advokátem pro odškodnění újmy
na zdraví.
S naší advokátní kanceláří spolupracuje nepřetržitě od června
2016. Svou praxi zahájila již během studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kdy působila ve významné mezinárodní kanceláři.
Dlouhodobou specializací Moniky je právní pomoc
klientům v oblasti vymáhání náhrady škody, zejména zajištění odškodnění újmy na zdraví z dopravních
nehod, pracovních úrazů a pochybení zdravotnických
zařízení. Klienty úspěšně zastupuje jak v mimosoudním jednání s odpovědným subjektem, tak současně
v soudních sporech, včetně trestního řízení.

Mgr. Dominik Fries
Advokát od roku 2021. Dominik
absolvoval Právnickou a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a roční
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studijní pobyt v rámci programu Erasmus na britské
School of Law – Keele University.
Po dokončení studií působil jako asistent soudce na
prestižní soudní instanci a následně v mezinárodní
investiční bance. V naší advokátní kanceláři pracuje
od roku 2018. Dominik se zaměřuje na právo kapitálového trhu. Věnuje se též obchodnímu právu a disponuje znalostmi z oblasti procesního práva.

KLB Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Letenská 121/8,
118 00 Praha 1
Tel.:
+420 739 013 183
e-mail: info@klblegal.cz
www.klblegal.cz
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Konečná & Zacha, s.r.o.,
advokátní kancelář
Naše kancelář již od svého založení v roce 2000
klade hlavní důraz na respektování a naplňování potřeb a očekávání našich klientů. Nikdy neřešíme právní stránku věci izolovaně, jsme pro
naše klienty strategickým partnerem, který jim
pomáhá činit právě ta obchodní rozhodnutí,
která je posouvají vpřed.
Naše znalosti trhu a dlouhodobá úspěšná spolupráce s klienty umožnily vybudování samostatné
sítě čtyř poboček ve střední a východní Evropě. Síť
vlastních kanceláří v České republice, na Slovensku,
v Bulharsku a v Rumunsku, která je podpořena členstvím v mezinárodních asociacích, činí z naší kanceláře předního poskytovatele komplexních právních
služeb ve středoevropském regionu.
Právě toto unikátní postavení umožňuje, aby naše
kancelář plnila svůj cíl, kterým je být pro klienty
spolehlivou a cenově atraktivní středoevropskou
alternativou k advokátním kancelářím tzv. „magic
circle“.
Od roku 2017 navíc naše kancelář rozšířila své působení i západním směrem a podařilo se nám v rámci
pražské centrály vytvořit samostatné oddělení pro
německy mluvící klienty.
Vedoucím „German Desk“ je náš partner a německý
advokát Achim Jähnke, který je souběžně registrován u České advokátní komory.

To, že se naše cíle daří naplňovat, potvrzuje také
skutečnost, že jsme jako jedna z mála českých advokátních kanceláří pravidelně a dlouhodobě oceňováni zahraničními ratingovými agenturami v kategorii Právo nemovitostí (Real Estate), které je jednou
z domén naší činnosti.
Náš tým více než 45 právníků napříč jurisdikcemi ovšem poskytuje komplexní právní poradenství v celé
řadě oblastí, kam patří zejména fúze a akvizice, projektové financování, energetika, pracovní právo či
v neposlední řadě v posledních letech neustále rostoucí agenda řešení sporů a insolvencí.
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
Podpora zahraničních investic v České republice,
provádění právních auditů, přípravy investičních
struktur, právní zajištění komplexních transakcí
Právní poradenství při koupích nemovitého majetku, včetně provedení auditu, přípravy a vyjednání
komplexních realitních transakcí
Zastupování developerů a investičních fondů
v rámci akvizic či prodejů nákupních center v hodnotě miliard Kč
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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 mezinárodními rozhodčími tribunály
Správa portfolií ochranných známek, např. převzetí 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 projektu přečerpávací vodní elektrárny s kapacitou
1000 MW zahrnující investice v hodnotě přesahující
25 miliard Kč
Zastupování tuzemské energetické skupiny v rámci
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 insolvenčního řízení, ať už se nacházejí v postavení dlužníka nebo věřitele
V oblasti péče o klienty jsme v poslední době ušli
velký kus cesty, a kromě implementace moderních
systémů jsme posílili naše teamy o nové kolegy se
specializací na oblasti sporové agendy a insolvencí,
stavebního práva, bankovní a finanční regulatoriky
a již tradičně jsme posilovali realitní a akviziční team.
Rovněž jsme s ohledem na stabilní růst kanceláře rozšířili naše kancelářské prostory a získali tak komfortní
pracovní prostor pro nové kolegy.
V Konečná & Zacha si uvědomujeme výzvy moderní
doby akcelerované společenskými změnami. Vedle
posílení vybavení kanceláře usnadňující sdílení a ko-

munikaci v rámci teamů i navenek se pravidelně věnujeme vzdělávání našich kolegů, a to jak v oblastech
právních věd, tak i ostatních dovednostech, které
zlepšují naše služby a kvalitu práce.

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

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 advokacii, která v první řadě pomůže klientovi, ale zároveň nás baví a vidíme v ní smysl.
Za více než deset let existence naší kanceláře jsme
vždy chtěli měnit svět k lepšímu. A nejen ten právní.
Naše podnikání stavíme na zájmu, otevřenosti, radosti a profesionalitě. 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. Uvědomujeme 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.

NA CO SE SPECIALIZUJEME?
Živí nás každodenní poradenství pro podnikatele, ať
už to jsou obchodní smlouvy, analýzy nebo otázky
strukturování podnikání, vynikáme v transakčním
poradenství, právu duševního vlastnictví, e-commerce a vývoji software, rozumíme dotacím a již 11 let se
věnujeme otázkám veřejného investování.
Čtvrtým rokem brouzdáme vodami cirkulární ekonomiky, léta zkušeností máme ve vytváření korporátních
struktur a nastavení vztahů mezi společníky. Podíleli
jsem se na velkých i malých transakcích, rádi pracujeme na projektech se společenským přesahem.

Sídlíme v Brně, otvíráme pobočku v Praze, ale právní
služby poskytujeme po celém Česku.

S KÝM SPOLUPRACUJEME?
Kancelář KROUPAHELÁN tvoří dvacetičlenný tým
složený nejen ze skvělých právníků, ale také administrativních pracovníků, kteří se starají o dotahování
projektů, hladký chod kanceláře a zajistí, že i vaše návštěva u nás bude příjemným zážitkem.
Často a rádi také navazujeme spolupráci s talentovanými studenty a oceňujeme jejich energii a nápady.
Našimi klienty jsou velké korporace, malé a střední
podniky, mluvíme dokonce i řečí veřejného sektoru.
Jsem otevření spolupráci a rádi spojíme síly s každým, kdo má zajímavý nápad, podobné hodnoty
a chce svou pílí změnit svět k lepšímu.

ČEMU SE VĚNUJEME?
Mnoha klientům pomáháme chránit jejich duševní
vlastnictví. Zaměřujeme se i na složitější otázky práva
informačních technologií. Spolupracujeme s několika poskytovateli služeb elektronických komunikací, vývojáři software a videoher, registrátory domén
a dalšími, co se „motají“ okolo IT.
Spolupracujeme taky s Asociací softwarových agentur (ASWA), kde radíme s tvorbou zadávacích dokumentací pro softwarový vývoj.
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Brnu jsem pomohli odkoupit akcie Technologického
parku od druhého vlastníka anebo upravit rámec poskytování bikesharingu ve městě. Kanceláři architekta
města Brna jsme pomohli realizovat největší architektonickou 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 příjemnému životu v Brně a Jihomoravském kraji.
Spolu s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) usilujeme 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.
Společnostem všech velikostí pomáháme s nastavením vnitřních vztahů a uzavíráním smluv všeho druhu. Kiwi.com jsme pomohli uzavřít nájemní smlouvu
na nové kanceláře o velikosti 11.000 m2. Pro CleverFarm jsme vytvořili smlouvy na prodej senzorů a užití
softwaru pro chytré zemědělství. A třeba skautům
jsme pomohli právně ošetřit jejich platformu na nájem skautských kluboven a dalších budov. A zvládneme 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.

Pavel Kroupa a Jiří Helán

KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.
Dominikánské náměstí 656/2
602 00 Brno
Tel.:
+420 777 286 916
e-mail: kroupa@kroupahelan.cz
www.kroupahelan.cz
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Krutina Múka
Advokátní kancelář KRUTINA MÚKA se specializuje na trestní právo s přesahem do dalších odvětví práva a důrazem na individuální proaktivní
přístup ke klientovi a prosazování základních
principů advokacie v každodenní praxi.
Kancelář byla založena v roce 2004 Mgr. Miroslavem
Krutinou. Tým dále tvoří další advokáti Mgr. Ondřej
Múka, Mgr. Ondřej Jašek a JUDr. Mgr. Zuzana Černecká. Kancelář sídlí na Praze 2.
Stěžejní profilací kanceláře je oblast trestního práva,
tedy obhajoba fyzických i právnických osob ve všech
fázích trestního řízení a řešení otázek jak obecné, tak
i té nejzávažnější hospodářské kriminality (např. významně v oblasti derivátových a akciových trhů), zastupování poškozených v trestních věcech, extradice
a další řízení s mezinárodním prvkem, odborné analýzy v rámci větších pracovních celků, často ve spolupráci s auditory a daňovými poradci, auditorskými
domy, znalci apod., compliance programy, interní audity a zpracování trestněprávních stanovisek.
Kancelář se orientuje kromě domácí klientely rovněž
na mezinárodní platformu, kde poskytuje právní služby významným předním zahraničním advokátním
kancelářím, a potažmo jejich klientům, a to zejména
v kauzách přeshraničního charakteru.
Členové týmu působí na poli tvorby trestního práva
domácího i evropského. Zaměřují se na prosazování
základních zásad spravedlivého procesu, rovnosti

zbraní, procesních záruk v mezinárodních organizacích, jejichž oblastí působení je trestní právo a ochrana lidských práv.
Mgr. Miroslav Krutina byl v roce 2021 zvolen viceprezidentem ECBA (European Criminal Bar Association),
organizace sdružující nejvýznamnější experty v oblasti evropského trestního práva. ECBA je zaměřena na
ochranu zájmů evropské advokacie, přičemž Mgr. Krutina se podílí na iniciaci a textaci trestních předpisů
komunitárního práva vykonatelného též v ČR.
V České republice působí Mgr. Miroslav Krutina v odborných sekcích České advokátní komory (sekci
trestního práva a sekci práva EU), zastupuje Českou
advokátní komoru v Evropské asociaci advokátních
komor (CCBE) ve výboru pro trestní právo a konzultačně působí v dalších odborných výborech.
Zásady restorativní justice pak pomáhá prosazovat
v ČR v časté spolupráci s Probační a mediační službou ČR a Vězeňskou službou ČR, jakož i s institucemi
zabývajícími se ochranou lidských práv (např. Český
helsinský výbor).
Mgr. Ondřej Múka působí v Advisory Boardu mezinárodní organizace Fair Trials International a v rámci
České advokátní komory ve Výboru pro vnější vztahy
a Internetové radě.
Oba advokáti jsou též hrdými členy Unie obhájců
České republiky. Vedle publikační činnosti (Soudce,
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Zdravotnictví a právo, Tabákové právo, Monitoring
vězeňství, Bulletin advokacie atd.) jsou oba častými
komentátory významných kauz v médiích.
Mgr. Ondřej Jašek se zaměřuje na významnou civilní
spornou agendu a korporátní právo a JUDr. Zuzana
Černecká spolupracuje vedle základní civilní a trestní
agendy na významných projektech obhajoby s přeshraničním prvkem.

KRUTINA MÚKA
Vyšehradská 423/27
128 00 Praha 2
Tel.:
+420 220 199 301
e-mail: office@krutinamuka.cz
www.krutinamuka.cz
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KVB advokátní kancelář s.r.o.
KVB advokátní kancelář, jako neustále se rozšiřující kolektiv nyní téměř 20 erudovaných právníků, stojí od svého prvopočátku na dvou unikátních a vzájemně propojených pilířích.
První pilíř tvoří komplexní právní poradenství
pro územní samosprávné celky, a to jak při výkonu samostatné, tak i přenesené působnosti.
Vzhledem k tomu, že právní problémy mnohých měst
a obcí jsou obdobné, těží naši klienti i právě z naší
mnohaleté 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 případů v jiných
obcích či městech.

cifický typ klientů je směrem, který byl od počátku
vhodně zvolen, posléze pečlivě rozvíjen a nadále vykazuje významný rozvojový potenciál.
Výjimečnost a efektivita našich služeb spočívá taktéž
v propojení špičkových teoretických znalostí s dlouhodobými 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 klientely napříč sektory
i územím, a to zpravidla na základě doporučení stávajících klientů.

Druhý pilíř tvoří vysoce specializovaný právní
servis v téměř všech subodvětvích správního
práva. V této oblasti přitom poskytujeme naše
právní služby jak soukromému (především business) sektoru, tak i veřejné správě v celém jejím
spektru (ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy). Nezřídka kdy se na nás jako na
své subdodavatele obracejí i jiné renomované advokátní kanceláře, včetně těch největších. Nejčastěji jde
v posledních letech o agendu stavebního práva, vyvlastnění, energetického práva, problematiku dotací
či správního trestání, a to v celé šíři regulace.

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 jsou
dále odborně činní v akademické sféře. Najdete u nás
autory 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 územních rozpočtů a dalších.

Nepřetržitý kvalitativní i kvantitativní rozvoj naší kanceláře je nejlepším důkazem toho, že naše skutečná
specializace na správní právo, stejně tak jako na spe-

Vedle publikační činnosti klademe mimořádný důraz
rovněž na aktivní účast našich právníků v odborných
orgánech jednotlivých institucí se zaměřením na
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správní právo. David Bohadlo je členem Legislativní
rady vlády a rozkladových komisí na ministerstvech
vnitra a školství. Jan Brož působí jako člen Pracovní 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 Hradec Králové a je činný při realizaci řady odborných
projektů. Lukáš Rothanzl je členem Pracovní komise
Legislativní rady vlády pro správní právo a dále členem rozkladových komisí na ministerstvech financí
a průmyslu a obchodu. Lukáš Váňa dlouhá léta působil 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.
Za dobu existence naší kanceláře se nám společnými
silami podařilo získat několik významných ocenění.
V roce 2015 a 2017 jsme obdrželi titul Právnická firma
roku, jakožto nejlepší regionální právnická firma v ČR.
V letech 2016, 2018, 2019, 2020 a 2021 jsme se mezi
regionálními právnickými firmami umístili v kategorii
velmi doporučovaných kanceláří, přičemž v letech
2020 a 2021 jsme se stali také doporučovanou právnickou firmou v odborné kategorii veřejné zakázky.
V roce 2021 jsme náš rejstřík ocenění obohatili také
o kategorii právo životního prostředí, v níž jsme získali
titul velmi doporučovaná právnická firma.
V průběhu každého roku řešíme pro naše klienty
mnoho set malých, větších i obřích kauz. Z posledního období mezi nimi nutno vyzdvihnout především
náš významný podíl na rekodifikaci stavebního práva, práce pro významnou nadnárodní energetickou
společnost či pro významné developery a investory.
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 či
stavebního práva. Stejně tak je naše pozornost věnována hospodaření s majetkem státu a jeho veřejnoprávním omezením. Pro 4300 obcí včetně všech
členů Svazu měst a obcí ČR pak kontinuálně poskytujeme služby Právní poradny, a to ve formě jak bezprostřední telefonické, tak i písemné. Dále společně
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.:
+420 226 259 401
e-mail: pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz
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Langmeier & Co.,
advokátní kancelář s.r.o.
Naše advokátní kancelář se specializuje zejména
na právo insolvenční, trestní, cizinecké, civilní
a pracovní. V oboru insolvenčního práva disponujeme komplexním know-how k řešení krizových a úpadkových situací klientů. Naší hlavní
předností je, že insolvenční právo řešíme jak
z pohledu advokátního, tak i v roli insolvenčního
správce v rámci společnosti Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s.
Prioritou naší advokátní kanceláře je důraz na důkladnou analýzu každé jednotlivé kauzy s maximálním ohledem na individuální potřeby klientů. Pro
každý případ nabízíme inovativní řešení. Vždy usilujeme o vybudování kvalitního partnerského vztahu
s našimi klienty. Nabízíme především odbornost, důvěryhodnost a loajalitu.
Naše advokátní kancelář se umístila v soutěži Právnická firma roku 2019 a 2020 mezi doporučovanými
kancelářemi v oboru Restrukturalizace a insolvence.

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE
Insolvenční právo a restrukturalizace
Podstatnou součástí kanceláře je insolvenční tým, vedený insolvenčním správcem, JUDr. Janem Langmeierem, který vykonává činnost insolvenčního správce se
zvláštním povolením. Spolupracujeme s ekonomickými
a daňovými poradci, znalci a znaleckými ústavy a dalšími odborníky v oblasti krizového managementu. Od-

bornost insolvenčního správce se zvláštním povolením
je nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti insolvenčního správce ve velkých, zvláště složitých insolvenčních
řízeních (pro dlužníky s obratem nad 100 mil. Kč, finanční instituce nebo dlužníky řešící úpadek formou reorganizace). V souvislosti s insolvenčním řízením a krizovým
řízením podniku poskytujeme zejména tyto služby:
analýza úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka,
vč. posouzení vhodnosti reorganizace či konkurzu
příprava a podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení
zpracování návrhu na povolení reorganizace, sestavení reorganizačního plánu z ekonomického i právního hlediska, vyjednání jeho podmínek s účastníky insolvenčního řízení a insolvenčním správcem
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 insolvenčního 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 oddlužovaných firem
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Trestní právo
V rámci trestního práva poskytujeme právní pomoc
při obhajobě ve všech stádiích trestního řízení. Specializujeme se zejména na obhajobu ve věcech hospodářské, daňové a dotační trestné činnosti a na
Criminal Compliance. V těchto oblastech využíváme
rovněž našich znalostí insolvenčního a civilního práva. Odbornou právní pomoc nabízíme i poškozeným
právnickým a fyzickým osobám při uplatnění jejich
nároků, kdy klademe důraz na dosažení náhrady
újmy (jak majetkové, tak nemajetkové) již v trestním
řízení. Při zastupování klientů v trestních řízeních
klademe důraz na diskrétnost a flexibilní přístup ke
klientovi.

vlastníků jednotek, bytová družstva, jakož i pro realitní kanceláře.

Pracovní právo
Mezi další významné služby, které nabízíme, patří
komplexní služby v pracovněprávních vztazích pro
zaměstnavatele a agentury práce. Klientům zajišťujeme přípravu pracovněprávních dokumentů a zastupujeme je ve všech typech pracovněprávních sporů
i v řízeních před správními orgány. Právní poradenství
pro agentury práce a další zaměstnavatele také poskytujeme s přesahem do práva cizineckého.

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 či povolení k trvalému
pobytu, nebo pobytů občanů a rodinných příslušníků
EU. Další naší agendou v oblasti cizineckého práva je
právní pomoc při získávání českého občanství. Pro
zaměstnavatele nabízíme zajištění všech nezbytných
kroků pro legální zaměstnávání cizinců v ČR.

Civilní právo
V širokém oboru civilního práva se zaměřujeme zejména na spornou agendu, poskytujeme komplexní
právní servis při zastupování před soudy, rozhodci či
arbitrážními soudy, jakož i v případech mimosoudního řešení sporů. Zastupujeme klienty ve všech typech
sporů, jako jsou např. hromadné vymáhání pohledávek, právní vztahy k nemovitostem, obchodněprávní
spory, spory o náhradu škody.
Dále pro naše klienty poskytujeme poradenství při
procesu zakládání, statusových změn, přeměn a likvidací obchodních společností a družstev v souladu se
zákonem o obchodních korporacích a dalšími souvisejícími zákony.
V oblasti závazkového práva se specializujeme zejména na právo nemovitostí, kdy zajišťujeme komplexní
právní servis pro developerské projekty, společenství

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.
Na Bělidle 997/15
150 00 Praha 5

Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s.
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
sídlem v Praze. Milujeme svou práci, a proto se
rádi vrháme do náročných případů, které nám
umožňují představit naplno své schopnosti.
S podporou na Slovensku a přesahy do evropských zemí, Ameriky a Asie poskytujeme nadstandardní právní servis v národním i mezinárodním kontextu.

Soudní spory a arbitráže

Pro naše klienty tvoříme bezpečné prostředí, ve kterém mají nás, své profesionální poradce a zastánce.
Neoháníme se paragrafy, ale fakty a řešeními. Porozumění, pochopení, férové vztahy – to je krédo naší
kanceláře. Srozumitelně uvádíme situace klientů
do právního kontextu při respektování jejich cílů
i obchodního prostředí. Ptáme se, vysvětlujeme,
navrhujeme. Neříkáme, co NEJDE, ale co PŮJDE.
Náš tým tvoří přední advokáti s dlouholetými zkušenostmi z advokacie, byznysu i akademického
prostředí.

GDPR, compliance a regulace

V ČEM JSME NÁPOMOCNÍ
Pracovní právo, zaměstnanost, statutární
orgány
Radíme ve všech právních otázkách ohledně vztahů se zaměstnanci, statutárními orgány i s dalšími
spolupracovníky (např. OSVČ, konzultanti). Nastavujeme vztahy a procesy, připravujeme dokumenty,
řešíme problémy, vyjednáváme, zastupujeme ve
sporech a správních řízeních.

Zastupujeme u obecných soudů, před Ústavním soudem, v rozhodčích řízeních i mezinárodních arbitrážích
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.

Rozumíme regulaci podnikání, a to i specifickým oblastem včetně energetiky, infrastruktury a regulace
platebního styku. Umíme poradit s nastavením interního compliance management systému. Pomůžeme
ve všech aspektech ochrany osobních údajů.

ICT, duševní vlastnictví, média, know-how
Radíme ve všech otázkách ochrany duševního vlastnictví, včetně problematiky ochranných známek
a domén, informačních technologií a elektronických
komunikací. Pomáháme též v otázkách práv hardwarových i softwarových řešení včetně licencování a vývoje 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
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až po specifické otázky hospodářské soutěže, ochrany 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 jejich činnosti. Rozumíme sportovní regulaci, známe
svazové i olympijské předpisy, radíme ohledně vztahů sportovců s kluby, v otázkách mediálních práv
a odpovědnosti.

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
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Miroslav UŘIČAŘ
ochrana osobních údajů
ochrana soukromí
elektronické komunikace
regulace platebního styku
soudní spory a arbitráže
firemní compliance

Michael GRANÁT
pracovní právo
motivační programy pro zaměstnance
soudní spory a arbitráže
sportovní právo

Olga HUMLOVÁ
právo nemovitostí
stavební právo
financování projektů
soudní spory a arbitráže

Jan HEŘMANSKÝ
právo duševního vlastnictví
korporátní právo
závazkové právo
soudní spory

Alexandr LIOLIAS
právo IT a právo duševního vlastnictví
ochrana spotřebitele
ochrana osobních údajů
soudní spory a správní řízení
Naše práce a přístup ke klientům a řešení jejich právních záležitostí je oceňováno jak přímo našimi klienty,
tak respektovanými firemními žebříčky.

Legal 500 (Doporučovaná kancelář v oblasti „Employment“ – Tier 2; Marie Janšová – zařazena v kategorii „Employment“ mezi Leading Individuals)

Právnická firma roku (Velmi doporučovaná kancelář
v oblasti „Pracovní právo“, Doporučovaná kancelář v oblasti „Duševní vlastnictví“ a „Hospodářská
soutěž“)

Who is Who Legal (Marie Janšová – doporučovaný
právník v kategorii „Labour & Employment“; Vít Horáček – doporučovaný právník v kategorii „Energy“)

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)

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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Legato advokátní kancelář
Legato je advokátní kanceláří, která vznikla počátkem roku 2021 na podkladě dlouholetých
zkušeností jejích partnerů z akademického prostředí i právní praxe. Legato znamená v hudebním významu „vázaně“ a název kanceláře tedy
přeneseně vystihuje samotnou podstatu výkonu
advokacie – vázanost pokyny a zájmy klienta.
Předností kanceláře je především její úzká expertíza
na:
hospodářskou a nekalou soutěž a právo duševního
vlastnictví v širším kontextu;
soudní spory;
nekalé obchodní praktiky;
mediální právo;
závazkové právo;
nemovitosti;
IT právo a
pracovní právo.
V těchto specializacích poskytujeme nadstandardní
právní služby přizpůsobené na míru konkrétním požadavkům klienta.

NÁŠ TÝM
Dana Ondrejová patří mezi přední české odborníky
na právo hospodářské, nekalé soutěže, nekalých
obchodních praktik, právní aspekty reklamy
a závazkové právo. Mezi její další specializace patří
právo směnečné. Dana je docentkou na katedře ob-

chodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a působí také jako rozhodce. Pravidelně
přednáší a je autorkou desítek významných odborných publikací a komentářů zejména z oblasti práva
nekalé soutěže.
Markéta Hrabáková je specialistkou na právo duševního vlastnictví, IT, ochranu autorských práv
a nemovitosti. Zaměřuje se na internet, tvorbu softwaru, internetové podnikání, ochranu osobních údajů, nakládání s nemovitostmi a developerské projekty. Poskytuje služby privátním investorům při jejich
investičních aktivitách a spravování majetku.
Matěj Řičánek je specialistou na soudní spory zejména v oblasti nekalé soutěže a pracovního
práva. Kromě toho se dlouhodobě zajímá o právo
IT a alternativní řešení sporů (zejména mediace).
Je autorem monografie „Přechod práv a povinností
z pracovněprávních vztahů“ a pravidelně publikuje
v oblasti pracovního práva.

Legato advokátní kancelář
V Jámě 1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 773 111 022
e-mail: office@aklegato.cz
www.aklegato.cz
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LORENC IP advokátní
a patentová kancelář s.r.o.
Chráníme klienta i jeho nápady!
Advokátní a patentová kancelář LORENC IP navazuje na působení advokáta Lukáše Lorence jako
společníka kanceláře Čermák a spol., která přes 30 let
patřila mezi přední poskytovatele služeb v oboru duševního vlastnictví v regionu střední Evropy. Lukáš
Lorenc se rozhodl v roce 2018 založit vlastní kancelář
a zúročit své více než dvacetileté zkušenosti v oboru
práv k duševnímu vlastnictví pod vlastním jménem.
Lukáš Lorenc a jeho tým zkušených právníků a patentových a známkových odborníků nabízí veškeré
služby z oblasti práv k duševnímu vlastnictví, autorského práva, informačních technologií a práva nekalé
soutěže na území České republiky a Slovenska, a to
včetně sporných, přihlašovacích, validačních a dalších řízení před soudy a národními úřady v ČR a SR,
jakož i před EUIPO v Alicante, EPO v Mnichově a WIPO
v Ženevě.
Mezi klienty kanceláře LORENC IP patří přední průmyslové podniky v České republice s velkými mezinárodními portfolii ochranných známek a patentů, nadnárodní potravinářské a farmaceutické firmy, i menší
subjekty, které se v oblasti práv k duševnímu vlastnictví teprve začínají orientovat. Všem klientům nabízíme
základní posouzení jejich situace, ochranu a správu
práv a v případě jejich porušení jejich vymáhání před
soudy v České republice, na Slovensku, u Soudního
dvoru Evropské Unie a prostřednictvím mnoha spolupracujících kanceláří rovněž kdekoliv v zahraničí.

LORENC IP advokátní
a patentová kancelář s.r.o.
Štefánikova 34
150 00 Praha 5
Tel:
+420 211 153 690
e-mail: mail@lorenc-ip.cz
www.lorenc-ip.cz
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LP Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Jsme moderní a dynamická advokátní kancelář
LP Legal, úspěšně působíme na trhu v České republice již od roku 2011 a oslavili jsme tím loni
krásné desáté výročí. Zakládáme si na lidském,
avšak vždy zcela profesionálním přístupu ke
všem našim klientům a jejich potřebám. Prioritou je pro nás dosažení co nejvyšší kvality a efektivity poskytování právních služeb.
Díky širokému zaměření našich advokátů jsme schopni zajistit komplexní podporu jak ve všech oblastech
civilního práva, zejména v oblasti práva obchodního,
občanského, pracovního a práva duševního vlastnictví, tak v oblasti práva trestního, správního a finančního. Rovněž nabízíme možnost řešit spory formou
mediace. Reagujeme tak na požadavky rychlého
a účinného řešení sporů s eliminací či minimalizací
hrozících škod.
Zajišťujeme celkovou podporu při realizaci podnikatelských záměrů našich klientů, a to i poté v oblastech
úzce souvisejících (compliance, korporátní agenda,
smluvní agenda, právní audity, právo nemovitostí,
vymáhání pohledávek, řešení sporů, a to včetně daňových a účetních dopadů). Maximální spokojenost
klientů a rychlá reakce jsou pro nás důležité.
Síť našich poboček v Hradci Králové, Zlíně, Liberci,
Olomouci a Plzni nám díky svému strategickému rozložení napříč celou republikou poskytuje možnost
flexibilně zajistit právní pomoc téměř okamžitě a odkudkoliv. Našim zahraničním klientům také díky člen-

ství v mezinárodním sdružení advokátních kanceláří
IBLC zajišťujeme podporu i mimo naši republiku na
členských pobočkách v 90 zemích světa.
Naše dlouholetá spolupráce s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky (NOSP) nám pomohla získat obsáhlé zkušenosti v oblasti problematiky pracovního práva civilních zaměstnanců a práva
služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů České republiky. Naší nedílnou součástí je tak nyní
i tým právníků specializujících se na právo služebního
poměru, který se mimo jiné snaží aktivně pomáhat
i v rámci aktivit pro bono vojákům, policistům a dalším příslušníkům ozbrojených složek.
Naši advokáti se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podílí na projektu Zdraví 2020, v jehož rámci
byl vypracován Národní akční plán duševního zdraví.
V uplynulých letech jsme se rovněž podíleli na vytvoření projektu 22 % K ROVNOSTI, zaměřující se na problematiku nerovného odměňování žen a mužů.
Důležitým prvkem, na který se zaměřujeme, je vzdělávání, a to jak jedinců, tak společností formou školení na aktuální témata a novinky v legislativě. Naším
významným partnerem v tomto směru je nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., se kterým jsme společně
připravili soubor e-learningových školení s názvem
InCOMPLIANCE – v souladu s právem. Jednotlivá
školení jsou koncipována tak, aby důkladně proškolila členy statutárních orgánů, zaměstnance i jejich
zaměstnavatele v nejrůznějších právních oblasech.
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Dalšími významnými partnery jsou Komora právní
odpovědnosti z.ú. a skupina LMC, se kterou spolupracujeme v rámci online právní poradny.
Spolupracujeme také s pojišťovnou D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, kdy jakožto jedna z jejích partnerských advokátních kanceláří máme možnost pomáhat 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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Matzner Legal
Již od roku 2003 poskytujeme právní služby
s nezaměnitelným rukopisem. Do každého
vztahu vkládáme zkušený tým, expertní znalost problematiky v širokém kontextu a profesní odhodlání. Volíme vždy přímou a pevnou
cestu ke zdárnému řešení jádra problému.
Stejně jako naši klienti netrávíme čas činnostmi, které nás v řešení nikam neposunou. Jsme
plně připraveni na to čelit s vámi i za vás výzvám, které přináší měnící se tržní prostředí.
Přestože v pohledu na právo plně respektujeme reálie 21. století, nepřestali jsme věřit
stisku ruky, gentlemanskému slibu, autoritě
osobnosti, pečlivému přístupu, a především
zdravému rozumu.
Realizujeme kroky, které jsme si na konci roku 2021
vytyčili, jako je rozšiřování týmu právníků a také
rozvoj nových kompetencí. Podařilo se tým posílit
o nové 3 členy, kdy někteří již mají zkušenosti z advokátní praxí, jiní se do advokacie vracejí z businessu.
Několik kolegů úspěšně složilo březnové advokátní
zkoušky a tím došlo k dalšímu posílení týmu.
Smyslem je vybudovat další oblast znalostní expertizy v oblasti insolvencí pro malé a střední podniky,
kde vidíme nedostatek zájmu na trhu o tento segment. Restrukturalizace a pomoc v řešení nelehkých
situací může pomoci v regionech zachovat nejen
pracovní místa, ale i finanční stabilitu. Jsme přesvědčeni, že směr, kterým jsme se vydali, je ten správný,
posilujeme kompetenci v rámci zdravotního práva.

A současně jsme se zapojili do IP Mediačního centra Praha, kde se věnujeme nejen přednáškám, školením, ale především mediačnímu způsobu řešení
sporů ohledně IP (intellectual property – duševního
vlastnictví).

Právo obchodních společností včetně evropských
aspektů
Máme dlouholetou praxi s tvorbou a poskytováním
odborných stanovisek ke všem typům obchodních
smluv, se zastupováním klientů ve vyjednávání se zákazníky, zastupováním v soudních sporech v oblasti
obchodně závazkových vztahů a s poradenskou činností ve všech oblastech podnikání společností. Naše
právní zkušenost přesahuje hranice České republiky,
a kromě Slovenska dokážeme poskytnout přesah
také do evropského práva.

Právo pro IT segment a e-commerce
Poskytujeme právní pomoc při aktivitách v oblasti elektronického zpracování dat, přípravě smluvní
dokumentace vztahující se k softwaru – licenčních
smluv, obchodních podmínek, implementaci a nákupu softwaru, ochrana softwaru a pomoc s odpovědnostními vztahy souvisejícími se softwarem. Zajistíme
právní poradenství při zpracování osobních údajů,
ochraně osobních údajů, komunikaci a zastupování
v řízení před úřadem na ochranu osobních údajů.
Máme dlouholetou zkušenost s podnikáním v rámci
e-commerce a online businessem.
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Autorské právo

Správní právo

Poskytujeme komplexní ochranu práv duševního
vlastnictví se zaměřením na autorské právo. V této
oblasti práva zajišťujeme vytváření a posuzování licenčních či nakladatelských smluv, právní pomoc
v oblasti osobnostních a majetkových práv autorů,
práv výkonných umělců, ochranu práv k obchodnímu
tajemství a know-how a dále vymáhání nároků z porušení autorského práva či pomoc v případě porušení
autorských práv na internetu. Zajistíme vám právní
pomoc při mimosoudním i soudním řešení sporů
z autorských práv.

Zastupujeme klienty, nabízíme odborné poradenství
v oblasti správního řízení, zejména v oblasti práva daňového, vedení účetnictví a stavebního řízení.

Trestní právo

Pracovněprávní vztahy
Poskytujeme odborné poradenství v oblasti vztahů
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Mediace
Nabízíme řešení sporů a konfliktů mimosoudní
cestou.

Poskytujeme právní pomoc ve všech fázích trestního
řízení – zejména zastupování obviněného v přípravném řízení (účast na úkonech přípravného řízení),
obhajobě obviněného v řízení před soudy, podávání
řádných i mimořádných opravných prostředků a dále
právní pomoc ve věcech vazebních a pomoc související s výkonem trestu a jeho případným zahlazením.
Zajišťujeme právní zastoupení poškozených v trestním řízení včetně uplatňování nároků na náhradu
škody.

Finanční a daňové právo
Nabízíme poradenství a konzultace v oblasti daňové
problematiky, spolupráci s daňovými poradci a účetními auditory, řízení před správcem daně.

Občanské právo
Zastupujeme klienty v oblasti občanskoprávních záležitostí, sepisujeme listiny, nabízíme právní konzultace v oblastech týkajících se nemovitostí, poskytujeme odborná stanoviska v oblasti majetkových vztahů
právnických a fyzických osob.

Matzner Legal
Anny Letenské 7
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 254 555
e-mail: info@matzner.cz
www.matzner.legal
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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 mediálního, telekomunikačního práva, finančního a pojišťovacího práva, práva informačních a komunikačních technologií (ICT), a to advokáty, kteří
mají dlouholeté a jedinečné zkušenosti nejen
z oblasti poskytování právních a poradenských
služeb, ale i přímo z vedení největších mezinárodních mediálních domů působících v České
republice.

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 MELKUS KEJLA & PARTNERS zajišťuje rovněž poskytování
právních služeb na území Slovenské republiky, a to
v trvalé spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Vojčík & Partners, s.r.o.

Praxe advokátní kanceláře MELKUS KEJLA & PARTNERS zahrnuje dále všechny oblasti práva související
s činností obchodních korporací i podnikajících fyzických osob. Společnost MELKUS KEJLA & PARTNERS
disponuje 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, leasingové právo, podnikání na kapitálových trzích, právo
hospodářské soutěže, nemovitostní a stavební právo,
právo obchodních korporací a komplexní právní podpora obchodních transakcí, právo veřejných zakázek,
farmaceutické a zdravotnické právo, přepravní právo
a pracovní právo.

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
Advokátní kancelá e / Abogados / Attorneys at Law
Praha I Madrid I Bratislava

Moreno Vlk & Asociados
Kancelář založili v roce 2006 José Julio Moreno
Baena a Václav Vlk – uznávaní odborníci na procesní zastupování. Oba vnímali vždy právní poradenství jako komplexní podporu klienta a z toho
také vychází současná multidisciplinární nabídka
MVA místních i mezinárodních právních služeb.
MVA existuje 16 let, ale naše praxe však začíná již
roku 1986, respektive od roku 1995. Naší vizitkou
je stabilita a zkušenost, zkušenost ze zastupování
před soudy a státními orgány. Nepyšníme se slovy
dynamická či perspektivně se rozvíjející, klíčové
pro nás je, aby každý z našich právníků začínal od
píky a měl zkušenosti s kauzálním zastupováním.
Hledáte-li korporátní dělníky práva, nejste na
správné adrese. Pokud ale hrozí soud, problém,
je třeba vyřešit konkrétní záležitost, realizovat jeden projekt, můžete se s důvěrou obrátit na MVA.
Působíme ve Španělském království, České republice a Slovenské republice. Naší doménou je kauzální
zastupování se zaměřením na klasickou advokátní
spornou a nespornou agendu a komplexní mezinárodní a národní právní služby pro korporátní klientelu. Právní služby poskytujeme nejen v českém
a španělském jazyce, ale také v anglickém, ruském,
německém a slovenském.
Jsme jediná česko-španělská advokátní kancelář, která poskytuje přímé zastoupení španělskými právníky.
Díky tomu je rozsah našich služeb jedinečný, zejména pro české firmy s působností v hispánské oblasti

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

MVA V ČESKÉ REPUBLICE:
Komplexní vedení sporu, procesní strategie a konzultace v soudních a správních řízeních, prevence proti
soudním sporům a případná příprava na ně včetně
přípravy a zajištění důkazů a mediálního zastoupení.
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Odpovědnostní vztahy z náhrad škody při plnění smluv, insolvenčních řízeních a odpovědnostní vztahy statutárních orgánů a vrcholového
managementu.
Náhrady škody, ochrana dobré pověsti a ochrana
fyzických osob ve vztahu k nesprávnému úřednímu
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 urbanismu, koupě nemovitostí a související služby.
Kompletní korporátní agenda, investičního zastoupení a poradenství realizaci projektů v obchodu
a průmyslu na klíč.
Vymáhání přeshraničních pohledávek a zahraničních exekučních titulů.
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 technologií (IT/ICT), energetického, zdravotnického, vodohospodářského, stavebního, lesního, horního
práva, práva životního prostředí, obchodního,
občanského, správního, pracovního, práva EU
a práva v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu - SGEI vodohospodářských infrastruktur, dopravní obslužnosti v oblasti autobusové
i železniční dopravy.
Nejvýznamněji se zaměřuje na oblast veřejného investování se specializací na zadávání veřejných zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv
(PPP), dále na veřejnou podporu a fondy EU a na oblast IT/ICT. Ve všech uvedených oblastech specializace nabízí svým klientům rovněž zastupování v soudních, 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 daňového poradenství, či z prostředí IT/ICT, energetiky (vč.
EPC projektů) a čerpání prostředků z fondů EU. Díky
tomu je MT Legal schopna poskytovat plně kvalifikované poradenství přesně dle specifických potřeb
klienta.

Právní specialisté MT Legal pravidelně publikují v odborných médiích a přednáší na vědeckých konferencích a odborných seminářích.
Právní služby MT Legal jsou v současné době dostupné klientům na celém území České republiky, a to
prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě.
Díky zahraničním partnerům poskytuje právní poradenství 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 energetických 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 nejvyšší ocenění „Právnická firma roku pro regionální
kancelář“.
Současně se v této prestižní soutěži pořádané společností epravo.cz, a.s. pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory MT Legal pravidelně umisťuje mezi nejlépe hodnocenými (TOP 5)
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kancelářemi pro oblast veřejných zakázek, i mezi nejlépe hodnocenými (TOP 10) kancelářemi pro oblast
IT/ICT.
V oblasti řízení interních procesů ovlivňujících kvalitu poskytování právních služeb, poradenství v oblasti 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 dlouhodobě podporuje vybrané charitativní projekty neziskových organizací a nadačních fondů. Spolupracuje
či v rámci svých pro bono aktivit podporuje významné humanitární organizace Člověk v tísni a Konto
bariéry.
Dlouhodobá spolupráce s nadací Konto bariéry vyústila v roce 2014, kdy se MT Legal stala jedním z hlavních partnerů nadace a založila nadační firemní fond
MT Legal.
V roce 2021 podpořila společnost MT Legal řadu konkrétních příjemců a realizovaných projektů z mnoha
oblastí podpory zdravotně hendikepovaných spoluobčanů, pořízení zdravotnického materiálu v souvislosti s onemocněním SARS-Cov-2 anebo podpory
osob postižených živelnou pohromou.

SPOLEČNÍCI A JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI
Tomáš Machurek
specializuje se na oblast práva veřejného investování (veřejné zakázky a koncese), zejména 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 veřejných
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/koncese), ICT právo,
právo stavební a oblast energetiky
byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k aktuálnímu zákonu o zadávání veřejných
zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu
v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy
(Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws
(LL.M.)
je držitelem osvědčení mediátora dle zákona
č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon
funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů

Petr Novotný
specializuje se na oblast práva veřejného investování (zejména veřejné zakázky/koncese), ICT právo,
právo stavební a oblast energetiky
byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k nově připravovanému zákonu o veřejných
zakázkách 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
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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, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře a jeho rozšířeného druhého vydání, vydaného v dubnu 2022
byli přímými spoluautory zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautory
obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně se podíleli rovněž na zpracování Metodiky zadávání veřejných
zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
v rámci svých specializací řadu let intenzivně přednáší 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 zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech stovek
miliard korun
v oblasti veřejných zakázek poskytuje komplexní
právní služby zahrnující zejména zpracování analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení
daného projektu včetně identifikace a zhodnocení
případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu
ČR a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a 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 podmínek 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 zadávacích řízení a centralizovaných nákupů

Koncese, PPP projekty
v této oblasti zajišťuje díky svým dlouhodobým
zkušenostem zadavatelům právní podporu v nejširším slova smyslu
právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů
spočívá zejména ve zpracování koncepcí a analýz
vhodných modelů realizace PPP projektů (včetně
koncesních projektů), zpracování koncesní a veškeré smluvní dokumentace či komplexní realizace
vlastního koncesního (zadávacího) řízení, např. na
infrastrukturní projekty; lze zmínit podíl na koncesích realizovaných v oblasti vodohospodářské,
energetické, stavební či kulturně-sportovní

Veřejná podpora
veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného investování
klientům poskytuje služby spočívající v poradenské 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 zastoupit
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 dlouhodobé
praktické zkušenosti v dané oblasti
součástí právních služeb v dané oblasti je komplexní řešení právní problematiky pořizování SW
a HW, stejně tak i správa a údržba rozsáhlých počí-
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tačových sítí, implementace SW aplikací, výstavba
a provoz datových center, kompletní či částečný
outsourcing ICT se zohledněním ostatních právních aspektů (např. pracovněprávních, ochrany
práv duševního vlastnictví se zaměřením na právo autorské apod.), právní poradenství v oblasti
ochrany osobních údajů nebo právní služby spojené s provozem datových schránek 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 realizaci výstavby či rekonstrukce energetických zdrojů
v několika projektech pomáhá zadavatelům veřejných zakázek ve spojení se stálými odbornětechnickými partnery při realizaci projektů EPC (Energetických služeb se smluvně zaručenou úsporou)
směřujících ke zvyšování energetické účinnosti,
v rámci kterých je klientům poskytováno komplexní odborné poradenství ve formě technické i právní
podpory

Provozní smlouvy ve vodohospodářství
podstatou služeb poskytovaných MT Legal v této
oblasti jsou úpravy existujících smluv, jakož i zpracování nových provozních smluv mezi vlastníky
vodohospodářské infrastruktury (obce, municipální společnosti) a provozovateli této infrastruktury
tak, aby smlouvy splňovaly zejména požadavky tzv.
nejlepší mezinárodní praxe; to je jedna ze zásadních podmínek pro čerpání finančních prostředků
na obnovu této infrastruktury z Fondu soudržnosti
a Operačního programu Životní prostředí
v této oblasti 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 technické 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 zvolení vhodného typu společnosti a jejího založení přes
komplexní správu korporátních záležitostí, až po likvidaci obchodních společností
v záležitostech závazkového práva jde o komplexní
poradenství při tuzemských i mezinárodních transakcích, a to od navržení optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravy smluvní dokumentace,
až po asistenci při zajišťování plnění povinností
smluvních stran
poskytuje právní poradenství v jednotlivých oblastech občanského práva, vč. práva insolvenčního

Horní právo a právo životního prostředí
právní poradenství v oblasti povrchového dobývání (horní zákon, zákon o hornické činnosti, zákon
o geologických pracích, zákon o nakládání s těžebním odpadem)
poradenství v oblasti práva životního prostředí
(např. zákon o ochraně přírody a krajiny) a týkající se působnosti dalších právních předpisů (např.
procesy EIA)
zastupování klientů ve správních a soudních řízeních s vazbou na ochranu a využívání nerostného
bohatství (např. v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů)
právní analýzy v oblasti báňské legislativy, práva
životního prostředí a dotčených oblastí správního
práva
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MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno – Královo Pole
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
poskytující vysoce specializované právní
poradenství v následujících čtyřech oblastech
českého, slovenského a unijního práva:
soutěžní právo,
regulovaná
odvětví,
a telekomunikace,
veřejné zakázky a
compliance.

zejména

energetika

NKA se tak zaměřuje pouze na určitá specifická
právní odvětví. V oblastech, na něž se nespecializuje,
pak NKA spolupracuje s uznávanými aliančními
advokátními kancelářemi.

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

Právo hospodářské soutěže
Právní poradenství pokrývá
soutěžního práva, zejména:

všechny

aspekty

ohlašování spojení soutěžitelů u národních
soutěžních orgánů nebo Evropské komise, včetně
koordinace ohlášení ve více jurisdikcích,
zastupování před národními soutěžními orgány
nebo Evropskou komisí při šetřeních v důsledku

možné protisoutěžní dohody nebo zneužívání
dominantního postavení,
asistence při neohlášených šetřeních národních
soutěžních orgánů nebo Evropské komise
(tzv. dawn raids),
příprava a podávání stížností na protisoutěžní
jednání jiných soutěžitelů k národním soutěžním
orgánům nebo Evropské komisi a následné
zastupování stěžovatele,
zastupování před soudy v souvislosti se
soukromoprávním vymáháním soutěžního práva,
vytváření soutěžních compliance programů pro
podnikatelské subjekty, provádění compliance
školení a prověrek podnikatelských subjektů,
komplexní poradenství v souvislosti s veřejnými
podporami, zejména provádění právních analýz
poskytovaných výhod, ohlašování veřejných
podpor, konzultace s Evropskou komisí a jednání
s poskytovateli veřejných podpor,
poradenství k zákonu o významné tržní síle v České
republice a zákonu o neprimeraných podmienkach
v obchodných vzťahoch ve Slovenské republice.

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

Veřejné zakázky
NKA poskytuje komplexní právní poradenství jak
zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům
o veřejné zakázky, zejména:
zpracování analýz, posouzení a určení vhodné
koncepce zadání veřejné zakázky,
realizaci a komplexní administraci zadávacích řízení
včetně příprav veškeré smluvní dokumentace,
právní prověrky realizovaných zadávacích řízení,
zastupování uchazečů o veřejnou zakázku při
podávání námitek zadavateli a před dozorovými
orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
Úrad pre verejné obstarávanie),
školení a metodickou činnost.

Compliance
Specializací NKA je rovněž:
příprava compliance programů a školení pro
podnikatelské subjekty,
provádění compliance prověrek,
právní poradenství k dopadům porušení zásad
compliance,
právní asistence při provádění compliance opatření
v podnikatelských subjektech,
zastupování v trestních řízeních v souvislosti
s hospodářskou kriminalitou.

TÝM
Tým NKA tvoří zkušení právníci dlouhodobě se
specializující na oblasti, v nichž NKA poskytuje
právní poradenství. Své zkušenosti sbírali v předních
mezinárodních advokátních kancelářích, ale
například i u Evropské komise. Jádro týmu NKA
je v oblasti českého soutěžního práva pravidelně
hodnoceno uznávanými mezinárodními advokátními
ročenkami (např. Chambers Global, Chambers
Europe, Global Competition Review, PLC Which
lawyer?, Who's Who Legal) v nejvyšších kategoriích.

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 210 320 260
e-mail: praha@nka.eu
www.nka.eu
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Nováková + Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Nováková + Partners je advokátní kancelář s výjimečnou praxí zejména
v oblasti daňového práva, daňových a soudních
řízení a s tím souvisejících další aspektů poskytování právních služeb v předmětné oblasti (insolvenční, trestní, obchodní právo).
Jejími klienty jsou především významné obchodní
společnosti z různých obchodních odvětví. S ohledem 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 Nejvyššího správního soudu týkající se problematiky zajišťovacích 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, zkušenostem a vzdělání svých advokátů a pracovníků
schopna posoudit právní, daňová a účetní hlediska
transakce a být úspěšně nápomocna klientům zejména v daňových řízeních a navazujících soudních řízeních a obdobných sporech. Díky znalostem a praktickým poznatkům je advokátní kancelář schopna
porozumět podnikání klienta v širších souvislostech,
a to včetně odvětvových specifik, což současné daňové 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 Ministerstvu financí, disciplinárního výboru Rady pro veřejný 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 „Daňovou 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
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PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
Praha. Brusel. Londýn. Moskva.
Advokátní kancelář pro digitální ekonomiku.

SPECIALIZACE
Advokátní kancelář Pierstone se zaměřuje na komplexní poradenství zejména v oblasti technologií,
médií a telekomunikací (TMT). Oblasti specializace
konkrétně zahrnují právo IT a technologií, ochranu
osobních údajů a kybernetickou bezpečnost, soutěžní právo na národní i evropské úrovni, telekomunikační regulaci, fúze a akvizice, mediální a autorské
právo, veřejné zakázky, korporátní právo, pracovní
právo a řešení sporů v uvedených oblastech. Advokátní kancelář Pierstone též stále rozšiřuje svou působnost v oblasti firemní compliance.
Klienti se na Pierstone obrací ve věcech průběžné podpory, například v oblasti korporátní 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 klientům 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 a zastupování
ČR v souvisejícím řízení před Evropskou Komisí ve
věcech veřejné podpory, inovativní regulatorní přístupy k licencování otevřeného spektra (5 GHz and
60 GHz).
Poradenství společnosti Microsoft v oblasti právních aspektů umělé inteligence, kyberbezpečnosti,
poskytování cloudových služeb ve veřejném sektoru a GDPR compliance Microsoft Online Services
(Office 365 a Microsoft Azure),
Compliance poradenství v oblasti kyberbezpečnosti pro DHL Information Services (Europe)
Pierstone zastupoval společnost Socialbakers (nově
Emplifi) při jejím prodeji společnosti Astute Solutions a i po akvizici působí jako její globální právní zástupce pro oblast korporátního a obchodního práva.
Poradenství investičnímu fondu Index Ventures,
který vedl investiční kolo série B financování do online prodejce potravin, Rohlik.cz, českého start-upu založeného podnikatelem Tomášem Čuprem.
V tomto kole financování bylo celkem investováno
230 milionů amerických dolarů.
Poradenství investičnímu fondu Index Ventures
při investičním kole série C financování do Rohlik.cz. V tomto kole financování získal Rohlik.cz
celkem 100 milionů euro a valuaci 1 miliardy euro,
čímž se Rohlik.cz stal nejnovějším evropským startupovým „jednorožcem“.
Poradenství společnosti 8Heads Productions ve
všech fázích vývoje filmů připravovaných klientem
(vývoj, produkce, postprodukce)
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OCENĚNÍ
Advokátní kancelář Pierstone je pravidelně oceňována předními mezinárodními nezávislými hodnotiteli
jako Legal 500 nebo Chambers Europe, kde dosahuje
nejvyšších umístění v oblasti TMT, IP 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 největších IT a telekomunikačních transakcích v regionu.
Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním IT společnostem, hlavním operátorům mobilních
a pevných sítí v regionu i vládním institucím. V uplynulém roce se mimo jiné podílela na vytvoření pravidel multimiliardové aukce na mobilní frekvence 5. generace, programu podpory přístupových sítí nové
generace (NGA) či na rozsáhlých transakcích v oblasti
IT a IoT (internet of things) v hodnotě dosahující desítek až stamilionů korun.

tovala právní poradenství investorům z EU i USA při
mnoha významných transakcích v regionu střední
a východní Evropy, a to včetně privatizací telekomunikačních a energetických gigantů, dále při akvizicích, akvizičním financování, restrukturalizacích
nebo zakládání joint ventures. Je uznávanou expertkou, a kromě jiného pravidelně přednáší o otázkách
M&A a korporátního práva (např. na VŠE). V posledních letech se věnuje také procesním otázkám, a to
jak v civilním, tak ve správním soudnictví.

Tomas Schollaert je řazen mezi přední právníky v regionu se specializací na oblast technologií. Během
své praxe poskytoval právní poradenství klientům
z více než dvou desítek zemí střední a východní Evropy při významných transakcích a v případech zahrnujících oblast regulace, hospodářské soutěže či řešení
sporů. Úspěšně se podílel na prvních případech v oblasti evropského soutěžního práva a veřejných podpor v nových členských státech EU. Tomas působil
jako právník v Bruselu, Praze, Londýně a Varšavě.
Lenka Suchánková má rozsáhlé zkušenosti v oblasti
práva duševního vlastnictví, práva IT včetně outsourcingu a cloud computingu, nových médií, ochrany
osobních údajů včetně globálních transferů dat,
ochrany soukromí, pracovního práva a zaměstnanosti. V uplynulých letech poskytovala právní poradenství společnostem z oblasti IT a médií, finančním institucím, účastnila se strategických transakcí a radila
při mnoha licenčních obchodech světových softwarových společností. Jako právnička pracovala v Londýně a Vancouveru, vzdělání získala v Praze, Cardiffu
a Britské Kolumbii.
Iva Zothová se specializuje na fúze a akvizice, korporátní a obchodní právo, a procesní otázky. Posky-

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, družstva, společenství vlastníků a fyzické osoby.
Naše nadstandardní jazyková vybavenost umožňuje našim klientům poskytovat služby v deseti
jazycích (českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském, arménském, ruském,
španělském a ukrajinském).
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 ocenění 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 přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci.
Dále jsme získali významná ocenění v rámci prestižního firemního žebříčku Právnická firma roku 2019,
Právnická firma roku 2020 a Právnická firma
roku 2021, pořádanou společností EPRAVO.CZ pod
záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České ad-

vokátní komory. V ročnících 2019 a 2020 jsme získali
hned tři tituly doporučované kanceláře, a to opakovaně v kategoriích Trestní právo, Daňové právo
a Česká firma na mezinárodních trzích. V ročníku
2021 jsme zopakovali náš úspěch z minulých období
v kategoriích trestního, daňového a mezinárodního
práva a přidali k tomu titul doporučované kanceláře v kategorii Firemní compliance a velmi doporučované kanceláře v kategoriích Zdravotnické
právo a Právo životního prostředí.
Díky uzavřenému exkluzivnímu partnerství s celosvětovou sítí advokátních kanceláří Diaz, Reus & Targ,
LLP se sídlem v Miami na Floridě jsme schopni zajistit 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 zahraničních partnerských advokátních kanceláří jsme
schopni zajistit právní služby i v Arménii a dalších
světových zemích.
Svým klientům tak mj. poskytujeme prostřednictvím našich zahraničních partnerských advokátních
kanceláří právní služby v souvislosti s jejich zahraničními investicemi či rozvojem jejich podnikání
za hranice našeho území. V případě potřeby naše
klienty doprovázíme i při zahraničních jednáních,
abychom jim zajistili nejvyšší stupeň komfortu
a nadstandardních právních služeb. Naším cílem
je vyjednání a příprava takových podmínek, aby se
klienti při zahájení činnosti či rozvoji svých aktivit
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v zahraničí mohli zabývat pouze svým podnikáním
a veškeré jejich právní záležitosti již byly vyřešené či
řádně připravené.
Naším 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 korporacemi. Stejnou péči a zájem však věnují zastupování
klientů z řad menších podnikatelů a nepodnikajícím
fyzickým osobám.
PLICKA & PARTNERS rovněž pomáhá novým projektům 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 poskytovat široké spektrum právních služeb.
Naši právníci se v rámci své praxe zabývají všemi oblastmi práva a specializují se mj. na:
soudní spory a rozhodčí řízení;
trestní právo;
daňové právo;
zdravotnické & farmaceutické právo;
právo životního prostředí;
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;
a v neposlední řadě problematiku práva v souvislosti s ochranou zvířat, přírody a udržitelnosti.

V rámci těchto oblastí našich služeb připravujeme
pro naše klienty i vnitřní směrnice a související školení, 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 evropských soudů, díky čemuž dosahují výborných výsledků u soudů a dalších orgánů veřejné moci.
Při poskytování právních služeb klademe také velký
důraz na monitoring a připomínkování připravovaných legislativních změn (kdy některé změny právních předpisů přímo tvoříme) a pomáháme tak klientům činit včas vhodná opatření a rozhodnutí na
základě detailní znalosti veřejného sektoru i legislativního 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 zodpovědného přístupu našich právníků k zájmům svých
klientů, správného vyhodnocení předmětných kauz
a pohotových a věcných reakcí u soudů či jiných orgánů. I když mají naši právníci bohaté zkušenosti se
zastupováním klientů před obecnými a rozhodčími
soudy v občanskoprávní, trestněprávní i správněprávní oblasti, jejich prioritou je vždy těmto sporům předcházet, a to co možná nejlepším nastavením podmínek ve smlouvách či jiných právních dokumentech.
Nedílnou součást naší firemní kultury tvoří společenská odpovědnost a každodenní dodržování
a prosazování zásad udržitelnosti. 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 oblasti 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
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ochraně zvířat a přírody. PLICKA & PARTNERS je jedinou advokátní kanceláří, která v takovém rozsahu
denně nezištně bojuje proti týrání zvířat a ničení přírody, 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 zákoníku, kterou se podstatně zvyšují tresty za týrání zvířat,
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 inspirují, vizte např. sousední Slovensko,“ uvádí Robert
Plicka, který je současně se svou manželkou Terezou
Plicka zakladatelem neziskové organizace Hlas zvířat, z.s., která každodenně efektivně bojuje za práva 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 jejich týrání.
Výše uvedené je důkazem toho, že je PLICKA & PARTNERS advokátní kanceláří s nejvyššími morálními
a etickými hodnotami. Pokud máte zájem o právní
služby na špičkové úrovni a současně si přejete spolupracovat s partnerem, který dbá na profesní etiku,
udržitelnost svého i Vašeho podnikání a společenskou odpovědnost, obraťte se na nás prostřednictvím 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 působící na trhu právních služeb od roku 2002. Právní
služby poskytujeme na území celé České republiky, zejména pak ve východních a středních Čechách a v Praze. Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci AEA (The European Association
of Attorneys) zajistíme právní služby i v zahraničí. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém
a německém.

JSME AUTENTICKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ.
Hrdě se hlásíme k dobrým tradicím česká advokacie.
Stavovská pravidla České advokátní komory nám nepřekážejí a ctíme je. Právo nás zajímá a baví. Nejsme
virtuální firma, uměle vytvořený marketingový projekt
ani síť de facto samostatných advokátů. Máme reálnou historii, přehlednou strukturu, společnou identitu, jednotný styl a zásady. Nechybí nám zdravé sebevědomí 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 právníků. Počtem právníků se řadíme na samou špičku
českých advokátních kanceláří sídlících mimo Prahu.
V našich řadách se prolíná zkušenost a rozvaha s elánem a invencí mladších kolegů.

BUDETE NÁM ROZUMĚT.
V našem podání není právo vědou, ale praktickým
použitím norem a judikatury, doporučením optimálního řešení situací, které přináší život. Právní vědu
ponecháváme akademické obci. Podle našich zkušeností 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 časech. Zůstáváme nohama pevně na zemi, neslibujeme 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 činnosti 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 nepodbízíme, ale umíme nabídnout velice zajímavé
ceny. Zjednodušeně řečeno, tam kde končí naše odměny, 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 dávající statistické údaje. Za naši dosavadní činnost jsme pomáhali a pomáháme více než 9 500 klientů, řešili jsme a řešíme více než 22 800 kauz. Dalším
ukazatelem jsou reference, z nichž některé naleznete
na našich stránkách. Naše postavení na trhu konečně
dokresluje dlouhodobá úspěšná účast v anketě Právnická firma roku.

PPS advokáti s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
Tel.:
+420 495 512 831-2
e-mail: pps@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
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PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
KLIENTI O NÁS ŘEKLI:
“PRK Partners stála u zrodu lokálního právního trhu
a překonala rozdíly mezi mezinárodními a domácími
firmami.”
- IFLR 1000„Se službami PRK Partners jsme velmi spokojeni. Vždy
poskytují věcné, dobře strukturované a komerčně rozumné rady.“
-LEGAL 500 EMEA„Poskytované služby jsou vynikající – komplexní
a efektivní.“
-Chambers Europe-

Špička v oblasti právních služeb od roku 1993
PRK Partners poskytuje špičkové právní poradenství
ve všech oblastech práva. Kvalitu našich právních
služeb stavíme na první místo. Naše týmy čítající přes

stovku právních a daňových odborníků působí v kancelářích v Praze, Ostravě a Bratislavě. Jsme dlouhodobě vysoce hodnoceni mezinárodními ratingovými
agenturami.

Partneři, nejen právníci
Jsme pevnou součástí obchodní a podnikatelské
komunity v České republice a na Slovensku. Spoluvytváříme projekty, pomáháme posouvat složitá
obchodní jednání směrem ke zdárnému dokončení,
navrhujeme 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 řešení pro
daný případ, protože každý klient i případ je jedinečný.
Důraz klademe na kvalitu, flexibilitu a efektivitu poskytovaných služeb. Naše poradenství přizpůsobujeme právním řádům a zvyklostem vyplývajícím z odlišných kultur.
Naše zkušenosti jsou široké – od realizace komplexních
multilaterálních mezinárodních transakcí až po správu
osobního majetku, dědictví a svěřenecké fondy.
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Místní znalost i mezinárodní nadhled
Hluboká znalost domácího právního systému je vždy
samozřejmostí. Naši právníci se aktivně podílí i na
tvorbě klíčové legislativy.

Jsme dlouhodobě vysoce hodnoceni předními ratingovými agenturami právních firem jako jsou Chambers & Partners, LEGAL500 a IFLR1000.

K tomu přidáváme globální erudovaný pohled zohledňující nejnovější trendy v jakémkoliv typu transakce či právní problematiky. Náš tým je složen ze specialistů s mezinárodním vzděláním a praxí.
Zahraničního partnera vybíráme podle individuálních
potřeb klienta a konkrétních okolností, ale vždy z řad
špičkových právních odborníků v dané zemi. Dlouhodobě spolupracujeme s nejlepšími mezinárodními
právními firmami.
Jako jediná česká kancelář jsme členem předního celosvětového sdružení nezávislých advokátních kanceláří Lex Mundi.
Jsme též členy AFI, LMA, CVCA, ITECHLAW, Celia Alliance a INTA.

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, Fórum dárců o.s.,
Randova nadace, reSITE, Nadace Nový Dvůr, aj.). Není
nám lhostejné a reagujeme na aktuální dění kolem
nás – pomoc Ukrajině, pomoc Moravě postižené tornádem, právní podpora v legislativně nepřehledné
době pandemie COVIDu.
Jsme pyšní na ocenění Pro Bono a CSR Právnická
firma roku 2020 od epravo.cz., na ocenění TOP Odpovědná firma roku (bronzový certifikát v kategorii
malých a středních firem) nebo Český Lídr 2019
(2. místo v regionu Hl. město Praha), kterým jsou oceňovány úspěšné české firmy.

NAŠE ODBORNÁ OCENĚNÍ
Jsme opakovaně a dlouhodobě oceňováni jako nejlepší či velmi doporučovaná kancelář ve všech hlavních odvětvích práva v rámci soutěže Právnická firma
roku spol. Epravo.cz.

NAŠE SPECIALIZACE:
Bankovnictví & finance
Kapitálové trhy
Soutěžní právo
Korporační právo/M&A
Compliance, ESG
Řešení sporů/Arbitráže
Energetické právo a infrastruktura
Výroba potravin, léčivých přípravků a zdravotnického 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
Média a Marketing
Právo obchodních vztahů a mezinárodního
obchodu
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Naše významné a publikovatelné reference a mandáty v jednotlivých oblastech praxe naleznete na
našich webových stránkách www.prkpartners.cz.
Můžete nás sledovat též na twitter.com/PRKPartners, www.linkedin.com/company/prkpartners nebo
www.facebook.com/PRKPartners, kde uveřejňujeme,
mimo jiné, i podcasty s našimi právníky na aktuální
právní otázky. Všechny podcasty můžete také sledovat na našich stránkách www.prkpartners.com/cs/
podcast.

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 430 111
e-mail: prague@prkpartners.com
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
Tel.:
+420 558 889 099
e-mail: ostrava@prkpartners.com

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.com
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PURE LEGAL
ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ

PURE Legal s.r.o., advokátní kancelář
PURE Legal s.r.o., je advokátní kancelář, která
věří, že skvělá advokacie se nemusí dělat jen
v Praze, ale že i z Ostravy je možné pracovat
s těmi nejzajímavějšími klienty a pomáhat jim
zlepšovat a měnit svět.
Od založení PURE Legal s.r.o. v roce 2020 jsme již
více než ztrojnásobili počet členů kanceláře. Snažíme
se vždy rozšiřovat tým o zajímavé advokáty i koncipienty, což nám umožňuje poskytovat čím dál komplexnější právní poradenství pro čím dál více klientů
napříč celou Českou republikou.
V čele kanceláře stojí JUDr. Michala Plachká, LL.M., advokátka a managing partner kanceláře, aktuální místopředsedkyně České advokátní komory, Mgr. Jana
Ondrušová, která je vedle advokátky také insolvenční správkyní a členkou sekce pro insolvenční právo
České advokátní komory, a advokátka a partnerka
kanceláře Mgr. Žaneta Prőll, která je zároveň členkou
odborné sekce pro AML.
V PURE Legal věříme, že nejlepší právní služby dokážeme svým klientům poskytnout tehdy, když věnujeme čas a energii na poznání jejich filozofie, výrobků
i interních postupů. A také na poznání klienta samotného. Jaká forma komunikace mu nejlépe vyhovuje,
do jakých podrobností chce znát pozadí právní rady,
ale také jaké jsou jeho obchodní potřeby a osobní
motivace - to všechno jsou pro ideální spolupráci klíčové informace. Proto nejraději poskytujeme právní
poradenství klientům dlouhodobě, kdy dokážeme

ideálně kombinovat nejlepší právní řešení s porozuměním dopadů každého našeho doporučení na provozní, ekonomickou i personální situaci klienta. A jen
při takové spolupráci dokážeme předvídat potřeby
a problémy klientů tak, abychom je chránili ideálně
ještě dříve, než jakékoli problémy nastanou.
Neustále se snažíme prohlubovat své specializace
v různých právních i souvisejících oblastech, a nejraději máme případy, které nás nutí vystoupit ze zažité
komfortní zóny a neustále rozšiřovat své znalosti (a to
nejen ty právní).

MEZI HLAVNÍ SPECIALIZACE KANCELÁŘE PATŘÍ
Právo obchodních korporací a firemní compliance
Klientům poskytujeme veškeré služby, které s jejich
podnikáním souvisí - od zakládání společností, nastavení vhodné korporátní struktury, fúzí, akvizic, due
diligence i compliance. V této oblasti vedle partnerek kanceláře vynikají zejména naši skvělí advokáti
Mgr. Lumír Swiech nebo Mgr. Jaroslav Koblížek. I díky
nim jsme pak v této oblasti získali ocenění „Doporučovaná kancelář“ v soutěži Právnická firma roku.

Právo s přeshraničním přesahem
Přestože je naše rodná republika malá, je lákadlem
pro zahraniční podnikatele a cizozemské start-upy.
Zahraničním klientům poskytujeme při vstupu na
český trh komplexní právní poradenství, včetně na-
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stavení vhodného modelu podnikání. Stejně tak při
expanzi do zahraničí zastupujeme klienty při řešení
veškeré související agendy.

Insolvence
Díky úzkému spojení s kanceláří insolvenčního správce (kterým je Mgr. Jana Ondrušová, jedna z partnerek kanceláře) můžeme klientům zajistit také naprosto komplexní poradenství v oblasti insolvenční
problematiky.

Občanské právo
Občanskému právu se u nás věnujeme ve velké míře
všichni, nejčastěji však Mgr. Michal Fišara a Mgr. Miroslav Šnajdr.

Pracovní právo
Klientům zpracováváme kompletní pracovněprávní dokumentaci a poskytujeme poradenství v této
oblasti. Sekci pracovního práva má u nás na starost
advokátka Mgr. Sandra Sikorová, a i díky ní jsme obdrželi za pracovní právo ocenění „Doporučovaná kancelář“ v soutěži Právnická firma roku.

Trestní a správní právo
V rámci rozšiřování řad advokátů a koncipientů se do
popředí specializací naší kanceláře stále více dostává
trestní a správní právo, které zejména díky zastřešení
ze strany advokáta a lektora Mgr. Vladimíra Soukupa
můžeme klientům nabídnout na opravdu špičkové
úrovni.

Daňové právo
O to, že všechna naše doporučení dávají smysl i z pohledu daňového a účetního, se stará daňová a účetní kancelář TaxCounting, s.r.o., jejíž partnerkou je
i JUDr. Michala Plachká, LL.M., managing partnerka
naší kanceláře.
PURE Legal je pro nás splněním snu pracovat s těmi
nejzajímavějšími klienty, na těch nejzapeklitějších případech, které nás ohromně baví, a to všechno s lidmi, které osobně i odborně obdivujeme. A za to jsme
opravdu vděční.
Právníci možná nezmění svět, ale jsme pyšní, že můžeme být u toho, když ho mění a zlepšují naši klienti.

Cizinecké a azylové právo
Velmi specifickou oblast, v níž mimo jiné poskytujeme pro bono právní poradenství osobám stiženým
válkou, můžeme zaštiťovat díky expertíze naší advokátky Mgr. Petry Sklenářové.

Filmové právo
Autorskoprávní perspektiva z pohledu tvorby filmů,
jejich produkce, správného nastavení práv k audiovizuálnímu dílu, otázky financování filmu, vztahů mezi
investory nebo třeba nastavování smluv s výkonnými
umělci - to vše je naší další velkou vášní.

Nemovitosti a bytové spoluvlastnictví
V neposlední radě mezi naše specializace patří nemovitosti a bytové spoluvlastnictví. Na tuto problematiku u nás dohlíží partnerka Mgr. Žaneta Prőll, a naši
klienti jsou tak v nejlepších rukou.

PURE Legal s.r.o., advokátní kancelář
28. října 3390/111a
702 00 Ostrava
Tel.:
+420 777 120786
e-mail: plachka@purelegal.cz
www.purelegal.cz
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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 a Pavla
Randlových. Od roku 2019 jsou dalšími partnery
kanceláře dlouhodobě spolupracující advokáti
Irena Lišková, Michal Peškar a Lukáš Hofman.
„Naším cílem je být místem, kde klienti vždy naleznou spolehlivé a vyvážené právní poradenství
nejvyšší odborné úrovně ve všech aspektech pracovního a obchodního práva. Díky spolupráci pracovněprávního a obchodněprávního týmu umíme
řešit komplexní právní problémy při koupi a převodech společností či jejich transformacích. Naše
služby pokrývají i oblasti smluv o výkonu funkce statutárních orgánů, smlouvy s OSVČ a další smlouvy,
kde dochází k propojení obchodního a pracovního
práva,“ uvádějí partneři.
Kromě právních služeb klientům poskytuje advokátní
kancelář Randl Partners také nadstandardní doplňkové služby, jako je příprava a rozesílání pracovněprávních novinek pod názvem HR News a obchodněprávního shrnutí v podobě Business Bulletinu
nebo pořádání workshopů, seminářů a školení v rámci vlastní vzdělávací agentury Randls Training s.r.o.
fungující od roku 2014.
Členové kanceláře soustavně publikují v domácích
i zahraničních odborných periodikách a účastní se
činnosti profesních sdružení, jako je například Asociace evropských právníků specializujících se na pra-

covní 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 Ius Laboris a Global Advertising
Lawyers Alliance.

PRACOVNÍ PRÁVO
Randl Partners je exkluzivním českým členem aliance
Ius Laboris, která spojuje přední advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo po celém světě.
Klienti tak mají přístup k nejlepším pracovněprávním
službám, 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
dva advokáti, čtyři advokátní koncipienti a čtyři 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 odborovými organizacemi a radami zaměstnanců, příprav
a revizí kolektivních smluv, poradenství při volbě rozhodného práva, přes akutní telefonické a e-mailové
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rady, až po školení a publikaci novinek. Veškeré naše
služby poskytujeme v plném rozsahu v českém a anglickém jazyce,“ uvádí Nataša Randlová.
Odbornost a práce členů pracovněprávního týmu
je ceněna ve významných mezinárodních i českých soutěžích a srovnávacích publikacích. V rámci
nejprestižnějšího žebříčku advokátních kanceláří
Chambers Europe 2022 byl pracovněprávní tým
již po dvanácté zařazen do nejvyšší kategorie
(Band 1). Po jedenácté získala Nataša Randlová prestižní hodnocení „osobnosti s výjimečnou
reputací ve svém oboru“ (Star Individual). Ratingová agentura The Legal 500 zařazuje opakovaně
Natašu Randlovou mezi tři největší osobnosti českého práva. Další významné mezinárodní žebříčky
Who’s Who Legal, Global Law Experts či Best
Lawyers doporučují Natašu Randlovou jako expertku v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti pro
Českou republiku. Publikace Expert Guides ji pravidelně zařazuje mezi hlavní světové odborníky ("Best
of the Best") na pracovní právo i v kategorii "Women
in Business Law.

Pro klienty pořádáme třikrát ročně společná setkání
ve formě tzv. Business Brunche, na nichž představujeme aktuální novinky,“ uvádí Pavel Randl, který vede
tým společně s partnery Irenou Liškovou a Lukášem
Hofmanem. Dále tým doplňují dva advokáti, dva
koncipienti a dva právní asistenti, všichni schopni
poskytovat služby v celé oblasti obchodního práva
a souvisejících právních oborech v češtině, angličtině
i ruštině.

Pro klienty jsou 5x ročně pořádány RANDLS HR Exchange 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 specializací Randl Partners. Jakožto jediná advokátní
kancelář v Česku je Randl Partners členem Global
Advertising Lawyers Alliance (GALA), celosvětové
sítě právníků specializujících se na reklamní a mediální právo.
„Vynikáme v právu obchodních společností a závazkovém právu, ale i v souvisejících oblastech jako
je soutěžní právo, právo duševního vlastnictví,
administrativní právo, právo nemovitostí, telekomunikační právo, PPP či finanční právo.
Poskytujeme kompletní zázemí v obchodněprávní
oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých
obchodněprávních dokumentů, přes akutní telefonické a e-mailové konzultace až po průběžné zpracovávání právních aktualit ve vybraných oblastech.

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 významným mezinárodním poradenským společnostem.
Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání
takzvaně z jedné ruky. Dovede propojit právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové sféry poradenství,
a to díky více než třem stovkám poradců uvedených
oborů, kteří v České republice působí.
Rödl & Partner však není pouhým uskupením samotných advokátů, daňových poradců, auditorů, účetních či podnikových poradců. Naši odborníci pracují
ve velmi úzké součinnosti, průřezově všemi obory.
Uvažujeme z pohledu trhu a klienta a týmy tvoříme
tak, aby byly schopné dovést klienty k úspěšné realizaci všech jejich cílů.
Právní poradenství společnosti Rödl & Partner se orientuje zejména na daňové právo, právo obchodních
společností, oblast nemovitostí, fúze a akvizice, pracovní právo a řešení sporů a arbitráže. Pokrývá však
i další obory.
V rámci skupiny Rödl & Partner zaujímá významné
místo daňové právo. Věnují se mu jak advokáti, tak
i daňoví poradci a ekonomové. Díky tomuto propojení může kancelář nabídnout svým klientům řešení
veškeré daňové problematiky komplexně, a to jak
z právního, tak i ekonomicko-účetního hlediska.
Daňové právo je disciplínou, jejíž význam v průběhu
let velmi roste, a to společně s tím, jak roste složitost

a nepřehlednost daňových předpisů. Tím jsou dány
i požadavky na vysokou specializaci kolegů, kteří se
daňovému právu aktivně věnují. Nestačí sledovat
změny tuzemských právních předpisů a judikaturu
Nejvyššího správního soudu; do daňového práva zcela zásadně zasahují i normy evropského práva a rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie.
Rödl & Partner se dlouhodobě profiluje jako kancelář,
která je partnerem převážně pro středně velké a velké podniky z německy hovořících zemí. Jinak řečeno,
jsme poradci, kteří rozumí spojení českého a německého 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 přinášejí klientům nejaktuálnější témata napříč všemi
poradenskými obory. Autorské týmy Rödl & Partner
se často objevují jako partneři mnoha vydavatelství,
stejně jako na stránkách celospolečenských či odborných titulů.
Rödl & Partner neopomíjí ani aktivity v oblasti corporate social responsibility. Každoročně se zapojuje do
vybraných projektů; mezi nejvýznamnější patří podpora Klubu nemocných cystickou fibrózou a domova
pro seniory Sue Ryder.
Rödl & Partner je pravidelně oceňován v národních
i mezinárodních žebříčcích. V roce 2021 získala spo-
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lečnost již podesáté v řadě prestižní ocenění Právnická firma roku v oboru daňového práva a potvrdila
tak své špičkové kvality v tomto oboru. Rödl & Partner
byl zároveň oceněn v letech 2019 až 2021 jako Velmi
doporučovaná kancelář v oblasti logistiky a dopravních staveb a v posledních letech jako Doporučovaná
kancelář v právu obchodních společností, v developerských a nemovitostních projektech, v oblasti fúzí
a akvizic a v řešení sporů a arbitrážích.
Ocenění, která vnímáme jako odraz spokojenosti
a důvěry našich klientů a současně též jako uznání ze
strany kolegů, jsou pro nás závazkem do budoucna.

Petr Novotný
advokát, vedoucí partner

Hans-Ulrich Theobald
advokát, partner

RÖDL & PARTNER V ČÍSLECH:
V České republice působí Rödl & Partner od roku
1991, pobočky má v Praze a v Brně.
Celosvětově je kancelář zastoupena 108 pobočkami v 50 zemích světa, kde působí více než 5 260 poradců. Silnou pozici zaujímá především ve střední,
východní a západní Evropě, v Asii, USA, Jižní Americe a Africe.

Monika Novotná
advokátka, partner

Vedoucím partnerem Rödl & Partner je JUDr. Petr Novotný, PhD.

Martin Švéda
advokát, partner

Rödl & Partner, advokáti, s.r.o.
Platnéřská 191/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 236 163 111
e-mail: prag@roedl.com; bruenn@roedl.com
www.roedl.cz
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ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
32 let na trhu
Přes 70 zkušených specialistů pravidelně oceňovaných v národních i mezinárodních žebříčcích
Člen sítě MULTILAW a NGL Symbio

klientům tak můžeme nabídnout špičkové poradenství celosvětově.

Jsme přední česká a slovenská advokátní kancelář
s více než 30letou tradicí. Mezi naše klienty patří největší národní a mezinárodní korporace včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme komplexní právní
podporu v klíčových projektech.

ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic, a to
jak domácím, tak nadnárodním společnostem a private equity fondům. Toto poradenství zahrnuje vše od
dlouhodobé správy korporátních záležitostí, přípravy
a změn korporátních a skupinových struktur, přeměn,
nákupu a prodeje společností a jejich aktiv až po
tvorby joint ventures a uzavírání akcionářských dohod. Tým ROWAN LEGAL poskytující služby v této oblasti se skládá ze zkušených poradců, jejichž expertíza
sestává z unikátní kombinace práva, daní a účetnictví,
zaručující komplexní servis pro naše klienty. Předností a zároveň cílem ROWAN LEGAL jsou vždy praktická
řešení, která vedou k maximální spokojenosti klienta.

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 hospodářské soutěže a v oblasti práva veřejných zakázek.
Naší součástí je rovněž velmi silné daňové oddělení.
Odborné kvality ROWAN LEGAL demonstrují jak místní,
tak mezinárodní ocenění. Patříme mezi pravidelné vítěze žebříčku „Právnická firma roku“. Na mezinárodní
úrovni se pravidelně vysoce umisťujeme jak v hodnocení Chambers & Partners, tak v žebříčku The Legal 500.
Díky dlouhodobému působení na mezinárodním
poli jsme se stali exkluzivním členem globální skupiny 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 friends“
lokálních nezávislých advokátních kanceláří – našim

KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE

Vybrané reference:
Právní poradenství v souvislosti s akvizicí výrobce
plastových obalů českým private equity fondem.
Poradenství při prodeji podílu ve vývojářském studiu virtuální reality.
Transakční poradenství v souvislosti s fúzemi, akvizicemi a divesticemi v České republice i zahraničí
významné české energetické společnosti.
Právní poradenství při přípravě struktury u investičního fondu a jeho registraci u ČNB. Vedle průběžné
korporátní a daňové podpory poskytujeme klien-
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tovi komplexní právní a daňové služby při jednotlivých akvizicích.
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.
Právní služby v souvislosti s akvizicemi v oblasti IT
a telekomunikací pro investiční skupinu zaměřující
se na investice do ICT společností.
Právní služby v souvislosti s fúzí dvou holdingových společností jedné z největších e-commerce
společností zabývající se prodejem dovolených na
internetu.

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Poskytujeme kompletní portfolio právních služeb
v oblastech českého i evropského soutěžního práva.
Mezi naše klienty patří přední hráči v odvětví telekomunikací, infrastrukturní výstavby, e-commerce, bankovnictví a pojišťovnictví, IT služeb nebo odpadového
hospodářství. Pro klienty připravujeme právní analýzy
zaměřené na soutěžní problematiku. Klientům radíme
a zastupujeme je před národními soutěžními orgány
i Evropskou komisí jak v klasických soutěžních tématech, spojených s problematikou obrany před kartelovými dohodami či zneužíváním dominance, tak
v souvislosti s nejaktuálnějšími výzvami soutěžního
práva, jako je např. otázka sdílení dat o zákaznících.
V oblasti soutěžní prevence pro klienty připravujeme
komplexní programy soutěžní a trestní compliance
či jim poskytujeme školení a workshopy zaměřené
na praktické otázky soutěžního práva a jeho dopadů
na fungování klientů v obchodních vztazích. Partner
ROWAN LEGAL Vilém Podešva je členem rozkladové
komise ÚOHS pro hospodářskou soutěž.

Vybrané reference:
Posouzení souladu podmínek aukce na kmitočtová 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.
Zastupování společnosti Heureka Group, největšího nákupní portálu a srovnávače cen na českém internetu, v soudním sporu s Google o náhradu škody způsobené zneužitím dominantního postavení
Google ve výši dosahující téměř 400 milionů Kč.

Zastupování klientů před ÚOHS v celé řadě šetření
v oblastech zakázaných horizontálních i vertikálních dohod, zneužívání dominance, povolování
spojování soutěžitelů nebo předčasných uskutečňování takových spojení.

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 mediaci. Umíme poradit s každým případem a klienti nás nejvíce oceňují
za naši expertízu při řešení sporů zejména v oborech
IT a telekomunikací, duševního vlastnictví, stavebního práva, bankovnictví, transakcí a nekalosoutěžních
sporů. Náš tým patří k největším a nejzkušenějším na
českém trhu a má vysoké hodnocení v zahraničních
i českých žebříčcích.

Vybrané reference:
Zastoupení klienta, hlavní město Praha, v řadě
sporů (11) vyplývajících z projektu Opencard
– např. spory z tvrzeného porušení autorských
práv a z poskytování maintenance IT řešení nebo
ve sporech o zaplacení náhrady způsobené škody.
Souhrnně dosahují spory hodnoty stovek milionů
Kč.
Zastoupení ve sporu s jednou ze společností z holdingu ELTODO, která spravuje veřejné osvětlení,
osvětlení pro silniční komunikace, venkovní hodiny
a další obdobné prvky na území Prahy. Spor spočívá v nároku žalobce, který má za to, že hlavní město
Praha poskytuje dvěma zbývajícím žalovaným nedovolenou podporu ve smyslu EU předpisů a současně že se dopouští nekalé soutěže. Žalobci se
domáhají vrácení plnění a dalšího neposkytování.
Zastoupení jednoho z největších hráčů na českém
trhu telekomunikačních služeb ve sporu proti společnosti RADIOCOM, poskytující distribuci a údržbu
služeb mobilního operátora. Soudní řízení bylo
ukončeno smírem. Dále zastupujeme klienta v sérii
sporů ze smlouvy o obchodním zastoupení.
Právní poradenství ve sporech s vlastníky dotčených stavbou úseku dálnice za účelem zajištění
potřebných práv pro odblokování výstavby, a to
včetně zastupování v mimosoudních vyjednáváních a ve vyvlastňovacích řízeních.
Zastoupení klienta ve vícero řízeních před správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu, tý-
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kajících se žalob na zrušení stavebního povolení na
veřejnou infrastrukturu.
Zastupování Slovenské republiky v arbitráži na
základě slovensko-nizozemské BIT týkající se veřejného zdravotního pojištění. Investor požadoval
náhradu škody ve výši více než 1 mld. eur. Částka
ušetřených finančních prostředků: 100 %.
Zastoupení provozovatele skládek ve více než
250 správních řízeních s původci odpadu o uložení
povinnosti uhradit poplatek za ukládání odpadu
na skládce. Zastupování klienta v celé řadě správních řízení týkajících se nejrůznějších povinností
podle zákona o odpadech, řízení jsou v různých fázích od odvolání proti správním rozhodnutím přes
správní žaloby po kasační stížnosti k Nejvyššímu
soudu České republiky.
Zastupování státního podniku DIAMO, státní podnik specializující se na zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného
hornictví, v sérii sporů, jejichž hodnota přesahuje
1,2 miliardy Kč.
Poskytujeme právní poradenství přednímu světovému výrobci vozidel ve sporu s dodavatelem.
Spor má přeshraniční prvek.
Poskytujeme právní poradenství přední české
stavební společnosti specializující se na výstavbu
liniových staveb a projektů pro velké soukromé
a veřejné investory, a to ve sporu ze smlouvy o dílo.
Miloš Olík byl jmenován rozhodcem ve dvou investičních arbitrážích dle pravidel ICSID ve sporech
o porušení rakousko-chorvatské bilaterální dohody
o podpoře a vzájemné ochraně investic: (i) UniCredit Bank Austria AG and Zagrebačka Banka d.d. v.
Republic of Croatia (ICSID Case No. ARB/16/31)
a (ii) Addiko Bank AG and Addiko Bank d.d. v. Republic of Croatia (ICSID Case No. ARB/17/37).

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
V oblasti telekomunikací se ROWAN LEGAL etabluje
již více než 10 let. Našim klientům poskytujeme zejména právní podporu v souvislosti s poskytováním
telekomunikačních služeb či plněním regulatorních
požadavků. Mezi naše klienty patří jak přední poskytovatelé telekomunikačních služeb, tak i jejich
příjemci. Spolupracujeme i s významnými státními
úřady či regulátory. Dlouhodobě a velmi intenzivně
se věnujeme regulaci související se zákonem o elektronických komunikacích, zákonem o kybernetické
bezpečnosti a ochraně osobních údajů.

Vybrané reference:
Poradenství přednímu telekomunikačnímu operátorovi s aplikací zákona o kybernetické bezpečnosti na poskytované služby elektronických komunikací, včetně vyjednávání s Národním úřadem pro
kybernetickou a informační bezpečnost.
Právní poradenství přednímu českému vydavatelskému domu v oblasti ochrany osobních údajů.
Právní poradenství Ředitelství silnic a dálnic v oblasti dopravní telematiky a kooperativních dopravních systémů C-ITS.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
V této specializaci patříme k absolutní špičce v České
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 softwaru (včetně open source a agilního
vývoje), elektronických podpisů a identifikace, digitalizace veřejné správy, e-commerce, cloud computingu,
ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

Vybrané reference:
Právní podpora společnosti Bankovní identita, a.s.,
při spuštění služby BankID SIGN pro vytváření zaručených elektronických podpisů, vč. zpracování
smluvní dokumentace a nastavení procesů zpracování osobních údajů.
Revize a vyjednávání smluvní dokumentace ve
vztahu k několika klíčovým IT projektům společnosti GasNet, s.r.o.
Komplexní poradenství v oblasti digitalizace,
ochrany osobních údajů, ochrany spotřebitele pro
společnost ŠKODA AUTO a.s.
Zpracování vzorové smluvní dokumentace pro významné dodavatele podle vyhlášky o kybernetické
bezpečnosti pro ústřední orgán státní správy.
Poradenství přednímu dodavateli podnikových informačních systémů při zápisu do katalogu cloud
computingu pro účely poskytování služeb orgánům veřejné správy.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Právo duševního vlastnictví je spolu s právem ICT jednou z klíčových a tradičních oblastí naší praxe, což je
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potvrzováno úspěchy našich klientů v náročných případech, ve kterých jsme jim poskytovali naše právní
služby. Zároveň jsme získali ocenění Právnická firma
roku 2019 a Tier 1 ocenění v žebříčku 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. Ke každému případu přistupujeme efektivně
a vnímáme jej jako hlavní prioritu klienta.

Vybrané reference:
Právní poradenství v souvislosti s komplexním nastavením licenčních ujednání s jedním z největších
zákazníků z energetického sektoru.
Zastupování tuzemské distributorské společnosti
při ochraně jejích práv v mezinárodním známkoprávním sporu, který probíhal několik let mezi obchodním partnerem společnosti a jejím rivalem,
kdy na výsledku sporu měla společnost právní
zájem. Zastupování zahrnovalo mezinárodní vyjednávání, ochranu proti celním zásahům, strategii
postupu a uzavření licenční smlouvy k mezinárodní ochranné známce.
Právní podpora inovativním službám zpravodajských 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 zadavatelů (poskytováním komplexních služeb v rámci
realizace projektů, analytickou a další poradenskou
činností, jakož i kontinuálním zastupováním před
ÚOHS a soudy), tak poskytováním služeb pro soukromé subjekty (zejména ve formě podpory při podávání nabídek a zastupování při uplatňování opravných
prostředků).

Vybrané reference:
Dopravní podnik Praha – Metro D Stavba: Komplexní administrace zadávacího řízení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na stavební práce na výstavbu

prvního úseku metra D mezi stanicemi Pankrác–Olbrachtova ve výši přesahující 15 miliard Kč.
Komplexní poradenství veřejnému zadavateli, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, při realizaci projektu na digitalizaci stavebního řízení, v podobě 4 veřejných zakázek realizovaných formou soutěžního
dialogu v souhrnné hodnotě přesahující 1,2 miliardy Kč.
Dlouhodobá právní podpora Ředitelství silnic
a dálnic ČR při projektech výstavby dopravní infrastruktury v souhrnné hodnotě přesahující 10 miliard Kč, a to jak při přípravě a realizaci zadávacích
řízení, tak i ve fázi řízení o námitkách a zejména při
zastoupení v řízení před ÚOHS v I. i II. stupni.

DAŇOVÉ PRÁVO
V oblasti daňového poradenství a outsourcingu
účetních a mzdových agend působí skupina ROWAN
LEGAL již 22 let. Za tu dobu jsme se stali stabilním
partnerem našich klientů, kterým nejen kompletně
spravujeme jejich daňové a účetně daňové agendy,
ale především díky naší specializaci na oblast daňového plánování, zajišťování daňové a účetní podpory
fúzí, akvizicí a operací s obchodním závodem, významně přispíváme k minimalizaci daňových nákladů a ke zvyšování efektivnosti jejich 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 oblastech, jako je ochrana osobních údajů, uvádění výrobků
a zboží na trh, systém protikorupčního řízení, hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Implementujeme
i komplexní compliance programy zastřešující všechny
oblasti relevantní pro klienta. Zohledňujeme rovněž
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trestněprávní aspekty compliance a dopady na trestní
odpovědnost právnických osob. Poskytujeme i průběžné compliance poradenství, specializovaná školení
a podporu při neohlášených kontrolách (dawn raids).
Klientům pomáháme s implementací systémů ochrany oznamovatelů (whistleblowing) od přípravy dokumentace přes nastavení procesů, zajištění a nastavení
technického nástroje pro příjem a správu oznámení až
po následnou podporu při řešení oznámení.

Vybrané reference:
Právní podpora při skupinové implementaci systému protikorupční compliance zakončené certifikací souladu s normou ISO 37001 u jednoho
z největších provozovatelů vodohospodářské infrastruktury v ČR.
Implementace ochrany oznamovatele u klienta –
územního samosprávného celku, včetně kompletního zajištění dokumentace, nastavení nástroje
pro příjem a správu oznámení a realizace školení.
V rámci implementace ochrany oznamovatelů jsme
rovněž provedli revizi souvisejících interních předpisů, zejména z oblasti ochrany osobních údajů.
Poskytování pravidelného poradenství ohledně
souladu s požadavky českých právních předpisů
při uvádění na trh výrobků a služeb největších světových společností. Naši klienti v této oblasti jsou
přední online platforma pro služby cestovního ruchu, výrobce prémiové kosmetiky, výrobci spotřební elektroniky a další.

BANKOVNICTVÍ A FINANCE
Naše kancelář poskytuje právní služby bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním
společnostem a fondům, nebankovním poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům spotřebitelských úvěrů a dalším subjektům činným v odvětví
finančních služeb se zaměřením na projekty, které
mají přesah do vícera právních oblastí. Vedle podpory při plnění „standardních“ regulatorních povinností
či zastupování před správními orgány klientům často
pomáháme s komplexními projekty zejména v oblasti digitalizace či IT outsourcingu.

Vybrané reference:
Komplexní právní poradenství v souvislosti s projektem 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 legislativy
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 elektronické 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 (provozovatelem bankovního registru) včetně vztahu s CRIF,
předním evropským poskytovatelem řešení pro výměnu spotřebitelských finančních dat.

TRESTNÍ PRÁVO
Věnujeme se obhajobě a zastupování v trestním řízení. Poskytujeme komplexní právní poradenství ve
všech oblastech trestního práva. Našim klientům
z řad právnických osob dále pomáháme s identifikací
trestněprávních rizik a implementací criminal compliance s důrazem na prevenci a otevření možnosti
zproštění trestní odpovědnosti.

Vybrané reference:
Obhajoba obviněného stíhaného pro trestné činy
spáchané v oblasti poskytování zdravotnických
služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Trestní stíhání je vedeno pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.
Obhajoba obviněného ze zvlášť závažného zločinu,
trestného činu podvodu, spáchaného ve spojení
se zajišťováním a správou nouzových hmotných
zásob státu.
Poskytování právní pomoci osobám podezřelým
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 desítek criminal compliance zaměřených na trestněprávní prevenci. Následné prů-
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běžné udržování a aktualizace zavedeného compliance systému včetně výkonu funkce Compliance
Officera. Pořádání pravidelných školení a workshopů zaměřených na trestněprávní prevenci.

ENERGETIKA A ENERGETICKÉ PROJEKTY
Oblast energetiky patří mezi velmi důležitá odvětví českého i evropského průmyslu. Tomu odpovídá
i právní úprava, která je rozsáhlá a proměnlivá. Našim klientům z oblasti energetiky proto pomáháme
neztratit se v bludišti právní regulace. V této oblasti
poskytujeme komplexní právní poradenství týkající
se nejen elektroenergetiky, ale též např. vodárenství,
teplárenství či odpadového hospodářství.

Vybrané reference:
Realizace restrukturalizačních projektů v oblasti
provozu vodohospodářské infrastruktury pro významné klienty Severočeská vodárenská společnost, Pražská vodohospodářská společnost, statutární město Brno.
Komplexní právní poradenství pro jednu z největších společností na trhu odpadového hospodářství, komunálních služeb a sanací ekologických
zátěží v souvislosti s různými aspekty nakládání
s odpady, vč. problematiky skládkování, poplatků,
správních řízení apod.
Právní poradenství pro společnost EG.D (E.On)
v rámci projektu uzavírání rámcových smluv na
elektromontážní práce při obnově liniové infrastruktury na územích, kde koncern E.On zajišťuje
distribuci elektrické energie.
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PARTNEŘI ROWAN LEGAL
JUDr. Josef Donát, LL.M.

Mgr. Jan Měkota

JUDr. Lukáš Duffek

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Mgr. Jan Frey

JUDr. Ing. Miloš
Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

JUDr. Martin Janoušek

JUDr. Vilém Podešva, LL.M.

R

288 | 2022 | Významné advokátní kanceláře

Mgr. Lukáš Sommer

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek,
CIPP/E

JUDr. Martin Šubrt, Ph.D., LL.M.

JUDr. Jiří Votrubec

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
GEMINI A
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

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL působí na
trhu od roku 2015 a již od počátku se zaměřuje
na to, aby odváděná práce byla precizní, všichni
pracovníci v kanceláři byli experty ve svém oboru práva a aby se na ni klienti mohli spolehnout.
SEDLAKOVA LEGAL si již našla své pevné místo
na trhu právních služeb a zaměřuje se na obory práva, které jsou jí blízké a ve kterých může
klientům dát při poskytování služeb přidanou
hodnotu.

SEDLAKOVA LEGAL je kanceláří, která vystupuje
vždy jako tým, přesto však cítí velkou úctu ke všem
jednotlivcům, kteří se podílí na prestiži a chodu této
kanceláře, a to od zakladatelky Mgr. Jany Sedlákové,
inovativního právníka roku 2017, přes spolupracující
advokáty, koncipienty, asistentky až k advokátním
praktikantům. Důraz byl kladen na vývoj jednotlivců
v oborech, kterým se chtěli věnovat, což vedlo k vývoji v odborníky v těchto oblastech, kteří mohou poskytovat odpovídající servis svým klientům.

Klienti, kteří se rozhodli spojit své kauzy a cíle s advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL, nenacházejí
pouze odpovědi na položené otázky, ale vždy jim
kancelář poskytuje komplexní informace, aby celou
problematiku viděli ze širší perspektivy a nezaměřili
se pouze na dílčí problémy.

CO DĚLÁME

KDO JSME
SEDLAKOVA LEGAL je tým odborníků, právníků, ale
především je to tým lidí, které baví spolupracovat. To,
že pro všechny členy týmu je jejich práce i jejich koníčkem vede k tomu, že jsou schopni klientům odevzdat
precizní výstupy vždy v termínu, ve kterém je klient potřebuje. Kancelář si tedy zakládá nejen na kvalitě výstupů, ale i dochvilnosti, protože i sebelepší výstup, který
klient dostane pozdě, ztrácí svoji hodnotu. I díky týmu,
který se podařilo v průběhu let vytvořit, a jeho jádro
je dlouhodobě neměnné, se pravidelně umisťujeme
v žebříčcích inovativních právníků a snažíme se právo
posouvat kupředu a hledat nové, efektivnější cesty.

Duševní vlastnictví a právo IT
SEDLAKOVA LEGAL je silným partnerem pro klienty v oblasti licenčních smluv a smluv o vývoji software, a to i díky technickým a odborným znalostem
členů týmu. Na tyto smlouvy není pohlíženo pouze z právního hlediska, ale vzhledem k rozsáhlým
znalostem v programování a IT, i z pohledu klienta
a jeho potřeb. Duševní vlastnictví a právo IT je fenoménem, který přesahuje hranice České republiky
a klienti SEDLAKOVA LEGAL jsou na to připraveni.
Většina smluv je v advokátní kanceláři připravována ve dvojjazyčných verzích, jakož i v kvalitě a provedení, které je nutné pro potřeby mezinárodní či
celosvětové působnosti. SEDLAKOVA LEGAL se dále
zaměřuje na ochranu osobních údajů a pomáhá
svým klientům formou konzultací, přípravou dokumentace či prováděním auditů k tomu, aby se
v této problematice neztratili.
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Právo nemovitostí
SEDLAKOVA LEGAL zajistila za dobu své působnosti
převod tisíců nemovitostí v hodnotě více než 6 miliard korun. Všem klientům, bez ohledu na to, zda jde
o převod za desítky tisíc, či desítky miliónů korun,
je věnována stejná pečlivost, která zajištuje bezproblémový průběh celého procesu. Kancelář se za
dobu své existence podílela též na přípravě smluvní
dokumentace pro developerské projekty, pomáhá
svým klientům ve stavebním řízení nebo při změnách
územních plánů. Poskytované služby v této oblasti
tedy pokrývají celou její šíři.

Občanské právo a sporná agenda
SEDLAKOVA LEGAL je oporou pro své klienty ve všech
životních situacích. Klientům je poskytována pomoc
od sousedských sporů přes vymáhání pohledávek až
po rozvodová řízení. SEDLAKOVA LEGAL není kanceláří, která by za každou cenu chtěla spory řešit u soudu
a snaží se své klienty tedy vést ke smírnému řešení.
Smírné řešení však nikdy nemůže být na úkor zájmů
klienta a pokud tedy není možné nebo pro klienta přínosné, hájí SEDLAKOVA LEGAL jeho zájmy jak u obecných, tak rozhodčích soudů.

Obchodní společnosti
Od založení obchodní společnosti, převody podílů,
pracovněprávní agendu až po likvidaci společnosti,
je SEDLAKOVA LEGAL schopna zajistit svým klientům
veškerý právní servis s ochotou a úctou k potřebám
klienta.

NAŠE ZÁSADY
SEDLAKOVA LEGAL považuje své klienty za rovnocenné partnery a jako takové je žádá o zpětnou vazbu,
stará se o jejich spokojenost a případ není považován
za ukončený do té doby, dokud ho klient sám pro
sebe za uzavřený nepovažuje.
SEDLAKOVA LEGAL považuje za prioritu jistotu svých
klientů ať už ohledně průběhu řízení, spojených nákladů se zastupováním, termínů dodání výstupů či
v opoře poskytované SEDLAKOVA LEGAL. SEDLAKOVA LEGAL je silným partnerem s lidským přístupem.

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 specializuje na trestní právo, ale poskytuje právní služby i v oblastech sporné a běžné právní
agendy v občanském a obchodním právu. Nabízíme našim klientům profesionální právní
služby v nejvyšší kvalitě založené na dlouhodobých zkušenostech a mnoha vítězných kauzách.
Právní služby poskytujeme efektivně, v plném
nasazení, s maximální odpovědností a s osobním přístupem ke každému klientovi. Advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI byla založena
v roce 2016 Filipem Seifertem, bývalým partnerem renomované pražské advokátní kanceláře,
a navazuje na více než dvaadvacetileté úspěšné
působení v advokacii a justici. Kancelář získala
v kategorii Trestní právo ocenění Právnická firma za roky 2017, 2018, 2019 a 2020 – velmi doporučovaná kancelář.
Filip Seifert působil jako asistent ministra spravedlnosti 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 kanceláře pracoval přes 10 let v renomované české advokátní 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 advokátní komory. Je členem akademické rady Compliance Academy. Pravidelně přednáší, školí a věnuje se
publikační činnosti.

Jiří Váňa je partnerem kanceláře a má více než jedenáctiletou právní praxi v trestním a obchodním
právu. Před svým příchodem do advokátní kanceláře
SEIFERT A PARTNEŘI působil v renomovaných českých advokátních 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 seniorní advokát s mnohaletou
právní praxí z renomované české advokátní kanceláře. V oblasti trestního práva se převážně věnuje zastupování poškozeného v trestním řízení, zpracování
právních rozborů, obhajobě a přípravě criminal compliance programů.
Petra Zaoralová je advokátka a má mnohaletou
právní praxi z českých i mezinárodních advokátních
kanceláří. V oblasti trestního práva se převážně věnuje obhajobě fyzických i právnických osob a zpracování právních rozborů. V rámci doktorského studia
se kromě publikační činnosti a participace na výuce
trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy účastnila také několika odborných stáží a kurzů na
zahraničních univerzitách (vydaná publikace: Zaoralová, P.: Procesní použitelnost důkazů v trestím řízení
a její meze. Praha: Leges, 2018. 320 s.).
Zdenka Svobodová má více než patnáctiletou praxi v trestním právu, a to ze Služby kriminální policie
a vyšetřování Policie České republiky – Okresní ředi-
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telství Policie, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Národní centrála proti organizovanému
zločinu, daňová kobra, kde působila ve funkci vrchního komisaře a posléze rady v hodnosti podplukovník.
Věnovala se obecné kriminalitě – násilné a majetkové
kriminalitě a následně hospodářské kriminalitě, výnosům z trestné činnosti a zejména daňové kriminalitě. Rovněž spolupracovala na přípravě znaleckých
posudků z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, 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 rozsahu trestního práva, právní analýzy a konzultace při
obchodní či soukromé činnosti s ohledem na trestněprávní problematiku, přípravu komplexních i dílčích
criminal compliance programů zahrnující přípravu
a implementaci, školení atd., včetně auditů stávajících programů a vnitřního prostředí, přípravu trestních oznámení a zastupování poškozených v trestním řízení, právní pomoc při úkonech trestního řízení
(prohlídky, výslechy, zajištění věcí, dožádání atd.), interní vyšetřování atd. Zvláštní specializací v oblasti
trestního práva jsou trestné činy daňové, trestné činy
statutárních orgánů, veřejné zakázky a další majetkové a hospodářské trestné činy, zajištění majetku, korupční trestné činy, ale i trestné činy drogové, ohrožující či proti životu a zdraví.
V oblasti sporné agendy ve všech právních oblastech,
zejména v oblastech práva obchodního a občanského, advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI poskytuje právní službu spočívající v řešení sporů, zastupování v soudních, rozhodčích, správních či jiných
řízeních. V oblasti smluvní agendy advokátní kancelář
SEIFERT A PARTNEŘI připravuje smlouvy a dokumenty, provádí právní analýzy a vypracovává právní stanoviska a reviduje dokumenty.

SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.:
+420 603 194 424
e-mail: office@akseifert.cz
www.akseifert.cz
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SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář SCHEJBAL&PARTNERS se
více než dvacet let zaměřuje na právo finančních trhů a finanční regulaci. Pomáháme klientům nejen s právními záležitostmi, ale protože
v týmu máme i ekonomy a sami podnikáme již
dlouho, často řešíme i záležitosti týkající se samotného byznysu.

S klienty jednáme na rovinu. Občas jejich představy
řešení problému posuneme, protože naše zkušenosti, znalosti a odstup umožňují vyřešit jejich záležitosti
efektivněji.

Jsme specialisté na emise dluhopisů, jen v letošním
roce jsme pomohli vydat cenné papíry za 4 mld. Kč.
Emise dluhopisů připravujeme na klíč, včetně smluvní dokumentace a distribuční strategie. Věříme, že již
brzy budou i v České republice na programu „zelené
dluhopisy“ pro udržitelný svět.
Jednou z našich právních dominant jsou licence
ČNB. Zajišťujeme sestavení a podávání žádostí o licence investičních, platebních, úvěrových a jiných
finančních služeb na ČNB. Klienty zastupujeme při
jednáních s ČNB a správních řízeních. Vždy pracujeme komplexně a klientům pomáháme i s nastavením organizace vnitřního provozu, compliance a řízením rizik.
Zakládáme pro klienty investiční společnosti a fondy,
řešíme účty dlouhodobých investic, nebankovní poskytování úvěrů, spolupracujeme s crowdfundingovými platformami.
V poslední době se věnujeme i novému oboru kryptoaktiv, blockchainu pro využití ve firemním životě
a jejich blížící se regulaci.

SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Jiráskova 229/25
602 00 Brno - Veveří
Tel.:
+420 739700951
e-mail: jurakova@akschejbal.cz
www.akschejbal.cz
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Strnad Legal s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář Strnad Legal se profiluje jako
IT a mediální butiková kancelář s full-service
přesahem, zajišťovaným širokou sítí jejích spolupracujících profesionálů a společností. Poskytuje poradenství také v oblastech souvisejících
s IT právem, jako je obecné smluvní právo, právo duševního vlastnictví, VC investice a podpora
startupů či pracovní právo.
Mezi naše klienty patří, také díky dlouholetým zkušenostem týmu z největších českých AK a inhouse pozic
z velkých IT společností, nejrůznější subjekty, které se
buď pohybují na trhu IT služeb a produktů, a to od
zakládaných startupů až po několik globálních skupin společností, nebo naopak mají potřebu služeb
v souvislosti s IT technologiemi, médii či duševním
vlastnictvím v rámci své jiné činnosti.

a sám byl v rámci inhouse působení listován jako The
Legal 500 - GC Powerlist Central and Eastern Europe
2017 (Information Technology). Martin je také členem
obou rozkladových komisí Českého telekomunikačního úřadu.
Právní služby poskytují v českém a anglickém jazyce,
a to z naší brněnské centrály i pražské pobočky, celkem 4 právníci a 3 další členové týmu, tento počet ale
velmi rychle roste.
Filozofií Strnad Legal je dělat co nejlépe to, v čem
jsme dobří, dělat to rychle, prakticky a jednoduše.
Bližší informace naleznete na adrese strnad.legal

Zvláště hrdi jsme na úzkou spolupráci s některými
klienty, pro které poskytujeme podporu jako de facto
inhouse právníci, což nám umožňuje pro klienty s výhodou využít důvěrnou znalost jejich týmu, byznysu
a procesů.
Strnad Legal byla založena teprve ve druhé polovině
roku 2020; nemůže se tedy pochlubit sama dosud
žádným významným oceněním – Martin Strnad, zakládající partner Strnad Legal, se ale v advokacii jako
advokát pohybuje již od roku 2010 a byl dlouholetým
členem týmu, který byl různými rankingy významně
oceňován v kategoriích jako informační technologie,
telekomunikace a média a duševní vlastnictví a další,

Strnad Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jana Babáka 2733/11
612 00 Brno - Královo Pole
Tel.:
+420 733 144 477
e-mail: info@strnad.legal
www.strnad.legal
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Stuchlíková & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Stuchlíková & Partners je moderní a dynamická
advokátní kancelář, která poskytuje komplexní
právní služby zejména v oblasti finančního práva a licencí ČNB, práva duševního vlastnictví, ICT
práva, práva e-commerce, obchodního, imigračního a nemovitostního práva.
Poskytujeme právní služby ve standardu největších
českých advokátních kanceláří. Navazujeme na zkušenosti našich advokátů z předních mezinárodních
a českých advokátních kanceláří a poradenských
společností.
Naší vizí je dlouhodobá spolupráce s klientem založená na individuálním přístupu, stabilní vysoké kvalitě
služeb a praktických komerčních řešeních. Klademe
důraz na neustálý rozvoj a inovace a proaktivně připravujeme klienty na legislativní změny ovlivňující
jejich podnikání. Usilujeme o vytvoření skutečného,
oboustranně výhodného obchodního partnerství
s našimi klienty.
Máme rádi moderní technologie. Jsme online
a v cloudu. Papírujeme, jen když je to nezbytně nutné. Podepisujeme se elektronicky.
Právní služby poskytujeme v češtině a angličtině.

NAŠE SPECIALIZACE
Finanční právo. Compliance finančních institucí
Pro klienty – finanční instituce poskytujeme komplexní 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 regulatorní 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 připravujeme na klíč na základě informací a podkladů
od klienta.

S
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V roce 2020 udělila ČNB v rámci platebních služeb licenci pouze 4 subjektům, přičemž 3 z nich naše advokátní kancelář přímo zastupovala nebo na licenčním
řízení externě spolupracovala.
Zaměřujeme se především na licence ČNB v následujících oblastech:
platební styk, platební instituce a instituce elektronických 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 poskytující 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 technologickým společnostem, vývojářským firmám a společnostem zaměřujícím se na outsourcing IT specialistů (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 spolupracujeme s ohledem na technickou stránku této problematiky s renomovanými patentovými zástupci.

Právo e-commerce
Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti internetu a internetového podnikání, informačních
technologií, platebních služeb, reklamy, marketingu
a dalších činností v online prostředí.
Našimi klienty jsou e-shopy, cashback portály, poskytovatelé platebních služeb a platebních bran,
slevové portály, poskytovatelé a zprostředkovatelé
finančních a pojišťovacích služeb i provozovatelé nejrůznějších webových portálů. Naše služby
zahrnují:
vytváření a revize všeobecných obchodních podmínek 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 poskytujeme 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 maximalizují 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,
developmentu a provádění due dilligence právního
stavu nemovitostí.
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Mgr. Maxim Obuchov

S pomocí našich daňových expertů též zajišťujeme
kompletní strukturaci developerských projektů po
daňové a finanční stránce.

Finanční právo. Licence ČNB
Občanské právo
Soudní spory. Vymáhání
pohledávek

GDPR
Dlouhodobě se věnujeme ochraně osobních údajů napříč různými sektory, včetně zdravotnictví,
státní správy, finančních institucí, vědy a školství,
e-commerce a ICT. Naše služby zahrnují:

Mgr. Nikola Prachařová

GDPR audity
GDPR implementace
DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů
DPIA - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Právo duševního vlastnictví
ICT právo
Marketingové právo

Další specializace
Mgr. Daniel Tobola

Obchodní právo. Fúze a akvizice
Soudní spory. Vymáhání pohledávek
Pracovní právo

Trestní právo
Sportovní právo
Soudní spory

TÝM
Mgr. Zuzana Stuchlíková
Finanční právo. Licence ČNB
ICT právo
Právo duševního vlastnictví

JUDr. Ivana Vavříková
Finanční právo. Licence ČNB
ICT právo
Obchodní právo

Mgr. Eva Doležalová
ICT právo. Právo e-commerce
Právo duševního vlastnictví
Soudní spory. Vymáhání
pohledávek

Mgr. Michaela Garguláková
Finanční právo. Licence ČNB
Pracovní právo
Právo ochrany osobních
údajů
Nemovitostní právo

PRO BONO
Poskytujeme právní poradenství Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která každoročně uděluje prestižní 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 především z řad filmařů, výtvarníků a fotografů.
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OCENĚNÍ

Inovativní právník 2019

Právnická firma roku 2019, 2020, 2021 –
Doporučovaná kancelář – Kapitálové trhy

Partnerka naší advokátní kanceláře Zuzana Stuchlíková byla oceněna jako jeden z Inovativních právníků roku 2019 vydavatelstvím Economia pořádajícím
konferenci Innovative Legal Services Forum.

Naše advokátní kancelář získala opakovaně v rámci
udělování prestižních cen Právnická firma roku ocenění Doporučovaná kancelář v kategorii Kapitálové
trhy.

Legal 500 – Firm to Watch – Duševní vlastnictví
Naše advokátní kancelář byla v roce 2022 zařazena
do prestižního mezinárodního žebříčku advokátních
kanceláří Legal 500 jako Firm to Watch v kategorii Duševního vlastnictví. Legal 500 výslovně zmiňuje a doporučuje naše advokáty Maxima Obuchova a Evu Doležalovou jakožto vedoucí týmu duševního vlastnictví
naší advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners.

World Trademark Review 1000
Naše advokátní kancelář byla zařazena do uznávaného mezinárodního žebříčku World Trademark Review 1000, který mapuje nejvýznamnější odborníky
v oblasti ochrany duševního vlastnictví a ochranných známek v klíčových jurisdikcích po celém světě.
Podle hodnocení našich klientů jsou naši právníci
„výjimeční, vstřícní, odpovídají rychle a jejich práce
je špičková“ a „zaslouží si nejvyšší doporučení nejen
v oblasti duševního vlastnictví, ale i ve všech ostatních oblastech“. Těší nás, že pro naše klienty jsme se
stali „obchodním partnerem, na kterého se můžeme
stoprocentně spolehnout“.

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
AARON GROUP. ACCOM holding. AITOM Digital. APMS.
Astronomický ústav Akademie věd. B-payment.
Bauer Hotel Group. Bidli. Blue Media. Bohušovická
mlékárna. CFD support. COOL CREDIT. CreativeDock.
ČD – Telematika. Deloitte. Dibaq. Ditech. Doyle Dane
Bernach. Fordist Group. Gera dovana. Globdata. HasTraffic. Himalife. Hoval. Human Dynamic Europe.
CHIRŠ realitní kanceláře. Choceňská mlékárna. IBIS
InGold. IDC-softwarehouse. Juicymo. K2 Partnering
Solutions. MALL Pay. MOJU properties. Moneystore.
NTT Communications. NXG B.V. OK-Color. Paython
technologies. Perfect Clinic. PricewaterhouseCoopers. Regionální stavební. Regionální rada regionu
soudržnosti Střední Morava. Sefima. Shoptet. STRV.
Studio Perspektiv. Tipli. wBTCb.

Významné právničky
Partnerka naší advokátní kanceláře Zuzana Stuchlíková je opakovaně zařazována do přehledu nejvýznamnějších 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 Stuchlíková byla v rámci unikátního projektu #PRVNÍCH100LET
zařazena do přehledu TOP 100 žen česko-slovenského právního byznysu v kategorii Telekomunikace,
média a právo IT.

Stuchlíková & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Spálená 97/29
110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.:
+420 222 767 393
e-mail: info@stuchlikova.com
www.stuchlikova.com
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ŠVEHLÍK & MIKULÁŠ ADVOKÁTI S. R. O.
Tým poradenské skupiny SAMAK je tvořen téměř
dvaceti experty pokrývajícími široké spektrum
odborností. Jde o komplexní mix právníků, ekonomů, obchodníků a projektových manažerů,
který využívá neformálních přístupů ke klientům. S klienty je pracováno jako s partnery, což
je jedním z hlavních předpokladů business SAMAK modelu. Naše společnost se v poslední době
významným způsobem posouvá k firmě, která
poskytuje multioborové řešení a širší korporátní poradenství s důrazem na vysokou odbornost
a znalost místního trhu.
Naše poradenská skupina zahrnuje původně samostatnou advokátní kancelář Švehlík & Mikuláš, dále
společnost SAMAK Tax, která zajišťuje komplexní daňové poradenství a společnost SAMAK Business Advisory, která se zabývá poradenstvím v oblasti fúzí a akvizic. Díky velké vizi a precizně odvedené práci celého
týmu je SAMAK skutečnou oporou svých klientů. Za
jejím vznikem stojí partneři Marek Švehlík a Zdeněk
Mikuláš.

NÁŠ TÝM A NAŠI KLIENTI
Historie naší skupiny sahá do roku 2012 a právě ukončená dekáda působení na lokálním trhu symbolizuje
období dynamického růstu, vyznačujícím se jak velikostí kanceláře, tak spektrem nabízených služeb.
Týmu poradenské skupiny SAMAK se daří poskytovat
komplexní řešení právní, daňové, účetní i business
advisory problematiky pod jednou střechou.

Naši klienti jsou středobodem našeho snažení a vyžadují právní a poradenský tým, kterému mohou
důvěřovat. Tým, který jim pomůže a na který se mohou spolehnout. Naše skupina poskytuje poradenský
servis, který je založen právě na tomto jedinečném
a důvěrném vztahu a klade důraz na pochopení očekávání našich klientů, ať jsou jakkoliv specifická. Díky
znalostem a praktickým poznatkům jsme schopni
porozumět podnikání a problematice našich klientů
v širších souvislostech. Naším cílem je dlouhodobá
spolupráce a efektivita, která neubírá na osobním
přístupu a poskytování služeb na míru každému našemu klientovi.
Vytvoření poradenské skupiny SAMAK a vyčlenění se
ze skupiny čistě advokátního poradenství směrem ke
skupině s nabídkou širšího korporátního poradenství
bylo logickým vyústěním požadavků klientů. V první
fázi to byla oblast daní, protože s právem úzce souvisí, dále oblast účetnictví a od roku 2020 Business
Advisory služby. Naše nabízená řešení zahrnují více
odborností a poskytují tak projektové vedení služeb
a možnost nabídnout časově a finančně efektivní řešení formou jednoho výstupu.

KLÍČOVÉ OBLASTI PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ
Nabídka poradenské skupiny SAMAK zahrnuje kompletní právní podporu při podnikání, restrukturalizaci,
správě osobního či firemního majetku, při získávání či
poskytování financování všeho druhu, dále při ochraně práv a vymáhání nároků a povinností mimosoud-
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ně i před soudy všech instancí. Tým našich zkušených
poradců rovněž nabízí dlouholeté zkušenosti při koupi, prodeji, správě a developmentu nemovitostí. Klíčovými oblastmi našich právních služeb jsou:

I přes neustálé rozrůstání společnosti se snažíme
zachovat rodinné a neformální prostředí, s důrazem
na přátelské, profesionální a klientsky orientované
služby.

Podpora v podnikání a správa majetku
Fúze a akvizice, restrukturalizace
Bankovnictví, finance a leasing
Sporná agenda
Správa pohledávek
Pracovněprávní poradenství
Sportovní právo

FÚZE A AKVIZICE, RESTRUKTURALIZACE
Činnost poradenské skupiny SAMAK v oblasti fúzí
a akvizic zahrnuje všechny fáze transakčního poradenství od vypracování právního konceptu, provedení Due Diligence, vytvoření návrhu kompletní smluvní
dokumentace a jednání o jejich obsahu se zúčastněnými stranami až po jejich realizaci a dohled nad provedením všech vyžadovaných kroků.
Našim klientům poskytujeme profesionální poradenství v možných finančních obtížích, včetně sestavení
potřebné finanční analýzy. Jsme rovněž připraveni
připravit a s našimi klienty projednat detailní restrukturalizační plán. Služby zahrnují asistenci zejména
při nákupu a prodeji podílů, akcií či závodů, korporátních restrukturalizacích (včetně přeměn jako fúzí
či rozdělení), mezigeneračních obměnách a financování. Vysoký standard našich služeb a rozsáhlé zkušenosti v oblasti Business Advisory hrají v SAMAKu stále
zásadnější roli.
Již třetím rokem jsme partnery platformy www.prodavamefirmy.cz, která pomáhá majitelům malých
a středních firem najít vhodného zájemce o koupi.
Nedílnou součástí tohoto procesu je odhad cenového pásma, příprava prezentace firmy včetně anonymního zveřejnění na specializovaném webu. Následuje
zprostředkování kontaktu s potenciálními zájemci
a koordinace prodeje.
Partneři, původem ze Zlína, si uvědomují potenciál
a obchodní příležitosti na Moravě, a z toho důvodu
v roce 2018 otevřela poradenská skupina SAMAK také
pobočku ve Zlíně. Cílem skupiny je zaměřit se na rozvoj vztahů s lokálními klienty a posílit své působení
na Moravě.

ŠVEHLÍK & MIKULÁŠ ADVOKÁTI S. R. O.
Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel.:
+420 211 222 444
e-mail: Info@samak.cz
www.samak.cz
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TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
Jsme mezinárodní advokátní kancelář spolupracující s klienty v mnoha zemích po celém
světě, kterým poskytujeme profesionální řešení. V 17 jurisdikcích máme celkem 29 kanceláří,
které spojují to nejlepší z místních, obchodních,
průmyslových a kulturních znalostí s mezinárodními zkušenostmi. Našich více než 1 100 právníků hovoří dohromady 40 jazyky. Podporujeme
inovativní myšlení i podnikatelské aktivity našich klientů.
V České republice působíme již od roku 1998. Za
24 let jsme si na českém trhu vybudovali renomé
i náležitou prestiž. Máme kanceláře v historickém centru Prahy u Prašné brány a v Paláci Jalta
v Brně. Náš tým tvoří více než 50 kolegů. Právní
poradenství poskytujeme v češtině, slovenštině
i angličtině. Většina z nás disponuje i perfektní
znalostí německého jazyka.
S našimi klienty velmi úzce spolupracujeme, aby
řešení složitých problémů bylo maximálně kreativní, inspirativní a zároveň umožňovalo i zcela
nové přístupy. Kreativní myšlení je jádrem naší
firemní kultury a současně důležitým nástrojem
všech našich inovací. Spolu s kolegy i partnery se
vždy snažíme převyšovat očekávání a dosáhnout
tak mimořádných výsledků.
Za minulý rok jsme v rámci české kanceláře uskutečnili nejvíce transakcí v oblasti Real Estate a M&A.
V této oblasti práva skutečně vynikáme. Naší domé-

nou je i právo duševního vlastnictví, pracovní právo
a soutěžní právo. Specializujeme se i na zastupování
klientů v oblasti řešení sporů a arbitráží.

NAŠE HLAVNÍ PRAXE
Banking & Finance
Commercial
Competition, EU & Trade
Compliance
Corporate, M&A and Capital Markets
Dispute Resolution
Employment, Pensions & Mobility
Environmental, Planning & Regulatory
IP / IT
Life Sciences
Private Client
Projects
Real Estate & Construction
Restructuring & Corporate Recovery

NAŠE OCENĚNÍ
V loňském roce jsme za naši práci získali mnohá významná ocenění, kterých si velmi vážíme:
Prestižní ratingová agentura The Legal 500 nás opět
zařadila mezi doporučované kanceláře, a to hned
ve čtyřech oblastech práva: právo duševního vlastnictví, nemovitosti a stavební právo, obchodní
právo, korporátní právo, fúze a akvizice, právo
EU a právo hospodářské soutěže.
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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 mezinárodní ratingová agentura Chambers
Europe, a to několikrát po sobě. Ocenění zároveň
dostala také Markéta Cibulková v oblasti pracovního práva.
Za vynikající práci byla kancelář Taylor Wessing
Česká republika oceněna mezinárodní ratingovou
agenturou World Trade Mark Review 1000. I ta jmenovitě upozorňuje na práci Karin Pomaizlové.
Karin Pomaizlová byla dále oceněna i mezinárodní
ratingovou agenturou Managing Intellectual property IP STARS.
V prestižním XIV. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku jsme doporučováni pro právní oblast
duševního vlastnictví, pracovního práva a zdravotnického 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 i do Budapešti,
Prahy, Brna, Bratislavy, Varšavy a Kyjeva.
Dnes má kompetenční centrum CEE Taylor Wessing
více než 140 právníků. Radíme velkým národním,
evropským i světovým společnostem v oblasti obchodu, průmyslu, služeb, farmaceutického průmyslu,
bankovnictví a pojišťovnictví. Tím, že působíme ve
specializovaných a velmi často přeshraničních týmech, jsme schopni poskytnout prvotřídní služby ve
všech oblastech obchodního a soukromého práva,
a to i přes rostoucí složitost právních otázek, kterým
naši klienti čelí.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Jsme společensky odpovědní a nejen při své práci
myslíme na ekonomické, sociální a enviromentální

principy. Již osmým rokem spolupracujeme s Pro
bono aliancí, kde jsme součástí sítě advokátů pod
značkou Právníci s citem. Pro klienty této neziskové
organizace poskytujeme pravidelné právní konzultace. Třetím rokem také pomáháme seniorům v Domově sociálních služeb v Rožďalovicích.
Zároveň intenzivně a dlouhodobě pomáháme a podporujeme aktivity obecně prospěšné společnosti
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., pomáhající dětem, které
vyrůstají v dětských domovech. V letošním roce například objednáváme jejich adventní kalendáře pro
naše seniory z Rožďalovic.

VE VOLNÉM ČASE
V Taylor Wessing podporujeme potenciál každého
kolegy a to s ohledem na zachování rovnováhy jeho
profesního a soukromého života. Chceme odevzdávat kvalitní výsledky, i proto hledáme nové impulsy
a energii. Společně se věnujeme například maratonským běhům. V rámci všech kanceláří Taylor Wessing
po celém světě se účastníme i štafetových závodů,
a to zejména v Praze a ve Vídni.
Taylor Wessing je moderní kancelář. Na prvním místě
je vždy profesní odbornost a náš tým se skládá z profesně zdatných žen a mužů. Diverzita je pro nás důležitá. 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 přinášíme našim klientům komplexní řešení a požadovaná
vítězství v mnoha transakcích. Být inovativní, jít s dobou a nestát na místě, to jsou důležité aspekty naší
firemní kultury.
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PARTNEŘI:
Partnerka

Partner

Mgr. Janka Brezániová

JUDr. Jakub Adam, Ph.D.

Corporate, M&A, Capital Markets
and Employment

Real Estate & Construction

Partnerka

Partner

Mgr. Ing. Markéta Cvrčková

Dr. Erwin Hanslik MRICS

Real Estate & Construction

Head of Real Estate & Construction TW CEE

Partnerka

Partner

Mgr. Markéta Deimelová

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.

Commercial, Competition,
Compliance

Dispute Resolution

Partnerka

Partner

Mgr. Karin Pomaizlová

Thomas Rechberger, Ph.D.

IP/IT

Corporate, M & A and Capital
Markets
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Pražská kancelář se nachází v historickém centru
města za Prašnou bránou
Kancelář byla založena v roce 1998
Pracovními jazyky jsou čeština, angličtina
a němčina
Nabízíme komplexní právní poradenství pro
segment B2B

Brněnská kancelář se nachází v historickém
centru města v Paláci Jalta
Nové kancelářské prostory byly opět oficiálně
otevřeny v listopadu 2018
Pracovními jazyky jsou čeština, angličtina
a němčina
Nabízíme komplexní právní poradenství pro
segment B2B

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
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TOMAN & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Už od založení advokátní kanceláře Toman
& partneři v roce 1993 poskytujeme právní služby na nejvyšší úrovni domácím i zahraničním
klientům. Zastupujeme klienty z mnoha oblastí společenského života, zejména ve složitých
a medializovaných soudních sporech.
Díky dostatečnému počtu odborníků máme týmy
specializující se na různé právní oblasti, dokážeme
vám tedy poskytnout vysoce kvalifikované právní
služby ve všech oblastech práva. Našim klientům také
nabízíme konzultace se specialisty z partnerských
společností zaměřujících 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 kancelář 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 dnešní době stává nutnou součástí komplexních právních
služeb.
Patřit mezi nejlepší podle našeho přesvědčení vyžaduje víc než jen špičkové právní znalosti a schopnosti.
Spolu s rychlými změnami ve světě kolem nás přicházejí 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 firemní právník, jenž je pro mnoho z nich výhodnou alternativou k vlastním firemním právníkům.
Po vyhlášení nouzového stavu jsme otevřeli Korona poradnu a dálkově poskytovali bezplatné právní
služby osobám postiženým koronavirovou pandemií. Dlouhodobě také poskytujeme pro bono právní
služby Spolku Prales dětem, který mimo jiné usiluje
o záchranu tropického deštného pralesa a o ochranu
zvířat.

JEDINEČNÉ PROJEKTY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
TOMAN & PARTNEŘI
Značkou moderní advokátní kanceláře je motivace
a schopnost neustále inovovat své služby. Od poskytování právních služeb online po komplexní služby
v oblasti kybernetické bezpečnosti, u nás v advokátní
kanceláři neustále hledáme nové příležitosti a nabízíme jedinečné projekty, které nikde jinde nenajdete.

Cybersecurity compliance
V dnešním světě kybernetických hrozeb čelí riziku kybernetického útoku denně každý podnik, bez ohledu
na velikost. 53 % podniků zažilo narušení bezpečnosti. 69 % zaměstnanců těchto společností neprošlo
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vůbec žádným výcvikem kybernetické bezpečnosti.
Kybernetický incident přitom může pro firmu znamenat nejen přímé náklady na obnovu systémů, ale ve
většině případů i ztrátu důvěry svých zákazníků. Před
narůstajícími kyber – hrozbami je proto nutné držet
krok.
Ve spolupráci s experty z KPMG Česká republika
jsme pro vás připravili jedinečnou službu cybersecurity compliance: komplexní řešení kybernetické
bezpečnosti vaší společnosti. Komplexním auditem
identifikujeme slabiny vašeho systému kybernetické
bezpečnosti, navrhneme a implementujeme správná technická i netechnická opatření a v neposlední
řadě vašim zaměstnancům osvětlíme problematiku
kybernetické bezpečnosti tak, aby se stali živou a nejvýkonnější částí cyber security vaší společnosti. Vaše
společnost tak bude připravena čelit kybernetickým
hrozbám současnosti a vy se budete moct soustředit
na vaše podnikání.

Kvalitní firemní právník:
Služba Kvalitní firemní právník vznikla jako alternativa k firemním právníkům. Pro podnikatele a společnosti advokátní kancelář nabízí trvalé právní zastoupení 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 všechny vaše požadavky byly splněny.
Pokud vaše společnost bude potřebovat specializovanější právní služby mimo službu Kvalitní firemní
právník, k dispozici vám bude jakýkoli odborník advokátní kanceláře.

TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
Trojanova 12
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 234 701 111
e-mail: ak@iustitia.cz
www.iustitia.cz
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Trojan, Doleček a partneři,
advokátní kancelář s.r.o.
Dnes již etablovaná tdpA - Trojan, Doleček
a partneři, advokátní kancelář s.r.o. vznikla
roku 2019 odštěpením od KŠD LEGAL advokátní
kancelář s.r.o., v níž nynější partneři a partnerka tdpA vykonávali mnoho let advokacii jako
společníci.
U zrodu tdpA stáli v roce 2019 advokáti Lukáš Trojan, Martin Doleček, Marek Bilej, Lucie Ježková
a Jiří Hron. Tato partnerská základna byla v průběhu
roku 2019 rozšířena o Lukáše Nezpěváka a v roce
2020 přibyl mezi partnery společnosti Jan Staněk.
Věříme, že rozšiřování týmu o mladé advokáty a partnery, důvěra v jejich schopnosti a investování do rozvoje jejich dovedností je správná cesta k úspěchu.
Mezi naše principy patří vysoká odbornost, špičkové
poradenství, schopnost empatie a velké nasazení při
hájení zájmů klientů.

VYSOKÁ ODBORNOST
Poradenství na vysoké odborné úrovni je pro nás samozřejmostí. Pro naše klienty zajišťujeme komplexní
právní služby z oblasti soukromého i veřejného práva.
Klienty zastupujeme v soudních i správních řízeních,
obhajujeme je ve věcech hospodářské kriminality,
připravujeme a podílíme se na transakční dokumentaci, za klienty vedeme jednání, zajišťujeme právní
poradenství v zahraničí u partnerských spolupracujících advokátů.

ŠPIČKOVÉ PORADENSTVÍ
V advokacii jsme za dobu svého dosavadního působení provázeli mnoho klientů z řad velkých nadnárodních i národních korporací, soukromé i veřejné
sféry, ale i individuální klienty. Každý z nás získal
během své praxe nespočet rozmanitých profesních
i osobních zkušeností, které zúročujeme při řešení
kauz z různých právních oborů, a i díky nimž najdeme
vždy optimální řešení.
Cílem našich vynikajících advokátek a advokátů je poskytovat klientům tu nejlepší možnou právní službu.
Můžeme se pochlubit oceněním Právnická firma roku
získaným v několika kategoriích v posledních třech
letech 2019, 2020 a 2021. Dosažení těchto prestižních
ocenění potvrzuje vysokou úroveň našich právních
služeb.

EMPATIE A NASAZENÍ
Silnou stránkou našeho právního týmu je schopnost
empatie a porozumění přáním klientů. Společně se
snažíme klientům maximálně vyhovět a připravit pro
ně co nejvhodnější řešení.
Zakládáme si na nejvyšší odbornosti, efektivní komunikaci, časové flexibilitě, lidském přístupu a pečlivosti.
Naší přidanou hodnotou je snaha využít všech právem dostupných prostředků k prosazení zájmů na-
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šich klientů. Nebojíme se ani netradičních způsobů
řešení různorodých právních problémů. Ke každé
kauze přistupujeme s maximálním nasazením a oddaností, náležitou precizností a bez předsudků.

Martin Doleček, partner tdpA
sporová agenda, telekomunikace, obchodní právo

PRÁVNÍ TÝM
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 ve zkušenostech získaných působením v oblasti veřejné správy, justice,
akademické sféry anebo v podnikatelském prostředí. Členové právního týmu tdpA poskytují své služby
vedle českého jazyka také v anglickém, slovenském,
německém, ruském či francouzském jazyce.
Právníci tdpA rovněž působí jako rozhodci při Rozhodčím soudu Hospodářské komory České republiky
a Agrární komory České republiky (Rozhodčí soud při
HK ČR a AK ČR), a na národní i mezinárodní úrovni
rozvíjejí svá zaměření i členstvím v mnoha prestižních
orgánech a institucích, z nichž lze příkladem uvést
partnera tdpA Lukáše Trojana, jenž působí jako viceprezident Unie obhájců České republiky, rozhodce
Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, člen představenstva České advokátní komory, člen Rozhodčí komise Českého olympijského výboru, předseda Revizní
komise Českého svazu lyžařů či rozhodce Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR; anebo partnera Martina Dolečka, který působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dále pak mimo
jiné jako předseda Odvolací komise Českého volejbalového svazu nebo člen Legislativní komise Českého
volejbalového svazu. Další partner tdpA Marek Bilej
působí jako rozhodce 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

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, telekomunikace, právo veřejných zakázek,
dotace
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Jan Staněk, partner tdpA
trestní právo, sporová agenda,
sportovní právo, insolvence

gánů 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
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytujeme právní poradenství ve všech tradičních
právních oborech, jakými jsou právo občanské, obchodní a trestní, ale i v řadě specifických oborů, jakými 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 stručnou charakteristikou typu právních služeb, které poskytujeme.

TRESTNÍ PRÁVO
zastoupení v trestním řízení fyzických i právnických
osob
white-collar crime
compliance management system
internal investigation

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
komplexní právní služby v oblasti služeb elektronických komunikací, včetně výstavby sítí
právní poradenství i zastupování ve vztazích a řízeních 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 zakládání obchodních korporací, včetně zajištění podnikatelských
oprávnění
právní poradenství v oblasti správy obchodních
korporací (konání valných hromad a dalších or-

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 obchodních 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 financujícími 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 implementace
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
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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 realizaci stavebního díla, včetně následného právního
poradenství jako např. při uplatnění nároku z vad
stavebního díla, zastupování v souvisejících soudních sporech

INSOLVENCE
komplexní právní poradenství v oblasti insolvenčního práva
zastupování insolvenčních dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení
poradenství v rámci jednotlivých způsobů řešení
úpadku (konkurs, reorganizace)
poradenství v oblasti distressových aktiv

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 prováděním předběžných tržních konzultací či v souvislosti se změnami smluv na veřejnou zakázku
právní služby pro účastníky zadávacích a koncesních řízení i zadavatele v souvislosti s podáním
námitek, resp. přípravou návrhu rozhodnutí o podaných námitkách, a zastupování v řízeních před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před
soudy v rámci správního soudnictví
právní služby pro účastníky zadávacích a koncesních
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 přípravě a následné administraci výběrových řízení
prováděných dle podmínek příslušných dotačních
programů
právní služby pro příjemce dotací spočívající v poradenství 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, které se shora uvedeným poradenstvím úzce souvisí

SPORTOVNÍ PRÁVO
komplexní právní poradenství jednotlivým sportovcům 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 tuzemské i zahraniční podnikatelské subjekty, ale rovněž na
právní oblasti typické pro veřejný sektor, který tvoří
důležitou součást klientely naší advokátní kanceláře. Vedle výše uvedených klíčových oblastí zaměření tdpA pomáháme našim klientům i v pracovním
právu, daňovém právu a právu duševního vlastnictví
s akcentem na autorské právo a jeho ochranu v architektuře – 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
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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 zahraničního
trhu, s mladým a zkušeným týmem právníků.
Advokátní kancelář byla založena v roce 2014
zakládající partnerkou, advokátkou JUDr. et
Mgr. Uljanou Bondarevskou Kurivčakovou. Před
založením advokátní kanceláře UNITED LEGAL
PARTNERS, JUDr. et Mgr. Uljana Bondarevská Kurivčaková řadu let působila v předních českých
advokátních kancelářích, kde získala rozsáhlé
zkušenosti, které nyní uplatňuje při poskytování
služeb pro vlastní klientelu kanceláře.

nu, Ázerbájdžánu a jiných zemí SNS, jakož i mezinárodních společností, podnikajících na českém trhu.
V neposlední řadě se právní tým advokátní kanceláře
na základě spolupráce s místními advokátními kancelářemi zaměřuje i na poskytování služeb pro české
firmy na čínském trhu.

Cílem advokátní kanceláře je být spolehlivým a nezávislým 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 mezinárodním poli.

SPECIALIZACE

Advokátní kancelář se specializuje na poskytování
právních služeb v oblasti obchodního práva, soudních sporů, pracovního práva, právního poradenství
ve věci zaměstnávání cizinců na území ČR, občanského práva, práva nemovitosti a trestního práva.
Vzhledem k jazykové vybavenosti, jakož i vzdělání
a profesním zkušenostem všech členů právního týmu
advokátní kanceláře UNITED LEGAL PARTNERS, se
tak advokátní kancelář specializuje rovněž na poskytování právních služeb pro české společnosti, které
vstoupily a podnikají na území Ukrajiny, Kazachstá-

Zkušený tým odborníků kanceláře přináší pružnost
a efektivitu do řešení právních záležitostí tak, aby poskytované služby nebrzdily klienty kanceláře, ale naopak posouvaly jejích podnikatelské záměry vpřed.
Každý z nich pracuje na výsledek a největší zásadou
a hodnotou pro celý tým je reputace.

Obchodní právo, přeměny obchodních společnosti, likvidace
Občanské právo a závazkové právo
Soudní spory, vymáhání pohledávek
Duševní vlastnictví, registrace ochranných známek,
patentů
Správní právo
Rodinné právo
Pracovní právo
Cizinecké právo
Trestní právo
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ÚZKÁ SPECIALIZACE
Zahraniční sekce (Ukrajina, Bělorusko,
Kazachstán a jiné země)
Komplexní právní služby při vstupu a podnikání českých a slovenských podnikatelů na trzích zemí bývalého Sovětského svazu (Ukrajina, Kazachstán, Ázerbájdžán, Uzbekistán apod.), jakož i klientů z těchto zemí
v ČR. Mezi klienty kanceláře patří jak fyzické osoby,
tak i právnické osoby.

Cizinecké právo a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Advokátní kancelář se rovněž úzce specializuje na cizinecké právo a dále na poskytování právní pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny v souvislosti s vojenským konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou.
Povolení k pobytu
Trvalý pobyt
Zastupování v odvolacím řízení
Zastupování v řízení před soudem
Zastupování při získání občanství České republiky

PRÁVNÍ TÝM:
JUDr. et Mgr. Uljana
Bondarevská Kurivčaková
JUDr et Mgr. Uljana Bondarevská
Kurivčaková je zakládajícím a řídicím 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

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

Mgr. Oleksandr Spitsyn,
právník

Advokátní kancelář ULP v roce 2020 na žádost klientů otevřela společnost TAX ULP, která se zaměřuje na
poskytování služeb daňového poradenství, účetních
služeb a investiční sekci.

Mezinárodní justiční spolupráce
Extradice
Předání
Dožádání

Sofie Hylia,
junior právník
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Mgr. Tetiana Kravchenko, právník
Mgr. Daria Chupryna, office manažerka
ZÁSADY
Reputace
Právní tým advokátní kanceláře UNITED LEGAL PARTNERS pracuje tak, že naše reputace mluví za nás. Naším cílem je dlouhodobý a spokojený klient, a proto
veškeré služby poskytujeme vždy s maximálním
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 právní 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. století. 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 advokátních kanceláří sdružených pod označením
Collegium (CLM). Od počátku roku 2020 se stala
reprezentantem České republiky v mezinárodní
síti nezávislých advokátních kanceláří Grimaldi
Alliance.
Zakladatelé advokátní kanceláře mají dlouholeté
zkušenosti z mezinárodních i předních domácích
advokátních kanceláří a podíleli se na poskytování
právních služeb řadě významných klientů v nejrůznějších oborech podnikatelské činnosti, a to včetně
poradenství při mnoha významných transakcích či
zastupování v soudních sporech. Při zahájení činnosti
advokátní kanceláře byl tým právníků pouze čtyřčlenný, dnes jej tvoří 13 advokátů, 7 advokátních koncipientů a 3 právní asistenti, a svůj tým hodlá nadále
rozšiřovat a posilovat.
Mezi hlavní oblasti, kterým se Urban & Hejduk věnuje, patří zejména řešení sporů a arbitráže, energetika
a energetické projekty, právo obchodních korporací,
fúze a akvizice, právo nemovitostí a stavební právo,
insolvence a restrukturalizace, pracovní právo. Ve
všech uvedených oborech si advokátní kancelář Urban & Hejduk vybudovala pevné postavení a zařadila
se mezi doporučované advokátní kanceláře.
Mezi nejvýznamnější stávající klienty patří například
společnosti: Henkel, Ingenico SA, Fincentrum & Swiss

Life Select, PRE, Carbounion, Middlecap, Fokus Optik,
BRM Aero, Pfanner, FIDIA pharma, Ingenico (Worldline
Group), Ferratt International, ADECCO, VEMEX Energie,
INEKON Group, FANS, Evromat, Solar Global, Energie ČS,
Blachere-Illumination, SMO, Outulný, SK Slavia Praha,
Colosseum, Atlantik Finanční trhy, Taxi Praha, Fotbalová asociace ČR, Swiss Life International Holding, AVIO,
European Space Agency, AXON Neuroscience, HDI Versicherung AG, Auto Motol Beni, Domoplan, Avant Investiční
společnost a další.
Díky členství v mezinárodních aliancích můžeme prostřednictvím našich zahraničních kolegů zprostředkovat právní služby rovněž ve většině evropských států
i mimo ně. Při poskytování právních služeb vycházíme
ze základních hodnot advokacie, kterými jsou profesionalita, preciznost, spolehlivost, diskrétnost, zkušenost
a maximální loajalita ke klientům. Cílem je poskytovat
klientům včasné a kvalitní právní poradenství 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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Urbášek & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
URBÁŠEK & PARTNERS

PŘIDANÁ HODNOTA

„Jsme více než jen dodavateli právních služeb,
jsme partneři v každé situaci.“

Naší parketou jsou právní služby s vysokou přidanou hodnotou. Pro naše klienty doporučujeme
optimální právní řešení, připravujeme je na nenadálé situace (jako byla pandemie COVID-19 a projekt
Právo v roušce jako reakce na pandemii COVID-19
nebo právní řešení situace našich klientů při obchodní spolupráci s Ukrajinou po únoru 2022) a zároveň se
snažíme aktivně rozvíjet byznys našich klientů o nové
příležitosti výbornou znalostí trhu. Proto spolupracujeme nejen s právníky, ale i s projektovými manažery
a M&A poradci.

Již 10 let jsme pro naše klienty víc než advokáti, jsme našim klientům partnery pro moderní
svět podnikání. Moderní technologie, znalosti
klienta, flexibilní portfolio služeb a tailor-made
řešení.
Řada našich klientů byla oceněna v nejrůznějších
soutěžích jako Podnikatel roku, Czech TOP 100
a dalších.
Zkušenosti našeho týmu z velkých advokátních kanceláří jsou zárukou vysoké erudice týmu a zároveň
nám umožnily najít cestu, jak poskytnout klientovi
kvalitní právní podporu v butikovém provedení. Nesepisujeme rešerše, dáváme na míru střižená konkrétní řešení.
V nejprestižnější soutěži právníků v České republice –
Právnická firma roku – byl v roce 2021 tým Urbášek &
Partners na základě svých výsledků vyhodnocen jako
doporučovaný v celkem 7 kategoriích, z toho ve dvou
velmi doporučovaný.
Adéla Gajdová, partnerka Urbášek & Partners, byla
v témže roce oceněna a zařazena mezi TOP 100 žen
československého právního byznysu.

#EMPOWERINGBUSINESS
Dnešní doba mění tvář podnikání. Do popředí se
dostávají efektivita, customizace, perfektní připravenost a schopnost předvídat. Proto je naším cílem
#Empoweringbusiness.

TECHNOLOGIE V PRÁVU
Jsme velcí fandové moderních technologií a využíváme je, abychom klientům umožnili lepší a efektivnější
přístup k právu. Nezáleží, jak daleko od sebe s klienty jsme. Sídlíme v Praze, ale dodáváme služby
po celé republice a také klientům v USA, Holandsku,
Ukrajině, Polsku, Maďarsku a dalších zemích. Tyto
služby vám zároveň umožňují, abyste viděli stav své
kauzy real time, tedy v každém okamžiku.

U
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ZAJÍMÁ NÁS, CO DĚLÁTE
Na zadaný problém nenahlížíme pouze optikou
práva, ale optikou potřeb manažerů, ekonomů tak,
abychom byli platní členové týmu. Umíme vybrat to
nejlepší a nejefektivnější řešení. Najdeme cestu, jak
váš byznys rozvinout dál.

V ČEM SI FAKT VĚŘÍME?
Oslovujeme především klienty, kteří hledají byznysově uvažující, perfektně připravené a flexibilní právníky
pro své podnikání a jeho rozvoj.

Kde se potkáme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energetika
Fúze a akvizice (M&A)
Pracovní právo a vyjednávání s odbory
Sporná řízení a arbitráže
Strojírenství a průmysl 4.0
Spedice a warehousing
Zdravotnické a farmaceutické právo
Insolvence a restrukturalizace
Start-ups & Venture Capital
Compliance a GDPR
Nemovitostní právo
Daňové a finanční právo

Mezi naše klienty patří největší světové i evropské
společnosti, stejně jako české investiční skupiny
a podnikatelé.

Urbášek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Národní 973/41
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 270 005 700
e-mail: office@urbasek.partners
www.urbasek.partners
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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 dokončených 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 20 členů
z řad advokátů, právníků, administrativy, spolupracujících účetních a daňových poradců a věříme v další
růst.
Našim klientům z řad právnických i fyzických osob
poskytujeme právní služby ve všech oblastech prá-

va. Díky našim zkušenostem jsme si vědomi 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, občanskému, rodinnému, trestnímu, insolvenčnímu,
smluvnímu, GDPR, oblasti whistleblowingu apod.
Pro firmy řešíme též úspěšně vymáhání 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. V portfoliu podnikatelů
máme výrobní společnosti malé i nadnárodní z různých oborů, cestovní kanceláře, realitní kanceláře, IT
společnosti, hotely, developerské subjekty, vzdělávací instituce, obce, školy, ale i státní instituce. Fyzickým
osobám pak pomáháme při každodenních záležitostech, jako je rozvodové řízení, vymáhání pohledávek,
dědické řízení, převody nemovitostí, výživné, příprava
různých smluvních dokumentací apod.

NAŠE KANCELÁŘE
Sídlo naší kanceláře se nachází v Brně na náměstí
Svobody, kde máme historické prostory s nádherným
výhledem na centrum. V roce 2022 jsme zde otevřeli
nové kanceláře, kdy jsme propojili stávající kanceláře
se zcela novými prostory a momentálně tak máme

V

322 | 2022 | Významné advokátní kanceláře

kanceláře na ploše cca 400 m2. Protože dbáme na
příjemné pracovní prostředí nejen pro naše klienty,
ale i pro naše zaměstnance, rozhodli jsme se naše
kanceláře přizpůsobit podle nejmodernějších trendů,
kdy pro klienty i zaměstnance jsou k dispozici relaxační terasy v klidné zeleni, nebo naopak s výhledem
na rušné náměstí Brna. Dále jsme vybavili naše kanceláře moderním fitness centrem, protože pečujeme
o zdraví našich zaměstnanců a vyváženost pracovního a osobního života je pro nás nezbytná. Jako jedna
z mála advokátních kanceláří máme k dispozici též
dětský koutek včetně přebalovacích pultů pro děti
našich zaměstnanců a klientů.
V letech 2020 a 2021 jsme nově otevřeli kanceláře
v Ivančicích a Praze na Václavském náměstí, v moderní, nově otevřené business budově The Flow Building
s úchvatným výhledem právě na Václavské náměstí.

CO MŮŽEME KLIENTŮM NABÍDNOUT A PROČ SI
NÁS KLIENTI VOLÍ
Naše advokátní kancelář si vybudovala rozsáhlé
portfolio klientů fyzických i právnických osob, kdy za
dobu relativně krátkého působení spravujeme portfolio tisíce klientů, avšak i přesto klademe důraz na
individuální a osobní přístup ke klientovi. Péče o klienta je u nás prvořadá, majitelé kanceláře důrazně
dbají právě na „rodinné“ zázemí kanceláře, kdy je pro
nás důležitá zpětná vazba od klientů, kterou pravidelně zjišťujeme. Rovněž nepůsobíme nijak „anonymně“, klienti mají k dispozici veškeré kontakty, včetně
telefonních čísel, na jednotlivé členy kanceláře, proto
se kdykoli v pracovní době advokátovi či majitelům
kanceláře dovolají.
Naší velkou výhodou je, že se snažíme skloubit individuální přístup a péči o klienta, poskytnout klientovi
přátelské a rodinné zázemí, na stranu druhou nabízíme komplexní portfolio služeb, takže například podnikatelé u nás vyřeší vše od veškeré právní agendy
související s podnikáním, až po své rodinné či osobní
záležitosti. Naším cílem je, aby klient věděl, že se na
nás může spolehnout při řešení veškerých záležitostí,
které u něj i v budoucnu nastanou. Pro fyzické osoby,
které například řeší poprvé záležitosti s advokátem,
chceme být nejen pomocnou rukou v oblasti práva,
ale zachovat si lidský přístup a usnadnit klientovi
mnohdy nelehkou životní situaci. Naším cílem je,
abychom pro naše klienty byli dlouhodobým partne-

rem, i když klient řeší jen věci ad hoc třeba i s časovým
odstupem. Chceme být kanceláří, na kterou se klient
může kdykoli spolehnout a ví, že je u nás vždy vítán.
Zároveň však máme výhody velkých advokátních kanceláří, neboť díky širokému týmu advokátů a právníků
klientovi nabízíme specializaci, tudíž klient ví, že stále
zůstává v jedné kanceláři, ale s problémem mu podle oblasti pomáhá vždy konkrétní specialista na danou oblast.
Klienti si nás volí zejména na základě výborných referencí, kdy nám naši stávající klienti udělují hodnocení
na různých serverech, jde o reálné reference, v nichž
dlouhodobě dosahujeme vynikajících výsledků. Recenzí již máme stovky. Nejvíce si na nás klienti cení
právě profesionality a odbornosti, avšak se zachováním lidského a empatického přístupu.
Pro naše klienty také nabízíme otevřená školení či zakázková školení na míru, která pořádáme z různých oblastí
buď přímo u klienta, nebo v našich zasedacích místnostech v Praze a Brně, což zejména společnosti vítají.
Klienti z řad fyzických osob si chválí rovněž možnosti
online objednání na telefonické a osobní konzultace,
kdy jsme pro klienty k dispozici od 7-18 hodin ve všední dny, k telefonickým konzultacím též o víkendech
a státních svátcích. Klient při vytváření rezervace zaplatí platební kartou a vše tak vyřeší z pohodlí domova.
Naše advokátní kancelář je pojištěna do výše 100 milionů Kč, a to pro maximální ochranu našich klientů
při spolupráci s námi, což vítají naši klienti zejména
při náročnějších transakcích.

NAŠE SLUŽBY
pracovní právo
trestní právo
zdravotnické právo
finanční právo
obchodní právo
nemovitosti
oddlužení
vymáhání pohledávek
občanské právo
rodinné právo
gdpr
stavební právo
whistleblowing
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NÁŠ TÝM
JUDr. Irena Valíčková, MBA

Mgr. Lenka Gavendová

Advokátka, řídící partner
kanceláře

Advokátka

JUDr. Adam Valíček, MBA

Mgr. et Mgr. Martin Gřešák

Advokát, řídící partner
kanceláře

Vedoucí advokát pražské
kanceláře

Mgr. Miroslav Papoušek

Mgr. Marek Němeček

Vedoucí advokát brněnské
kanceláře

Advokát

Mgr. Lucia Komárková

Mgr. Kateřina Kolářová
Justová

Advokátka

Advokátka

Mgr. Sabina Pazderová

Mgr. Marika Dlouhá

Advokátka

Advokátka
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Mgr. Michal Májsky

Kateřina Servusová

Advokát

Právní asistentka

Karolína Hlavinková

Ing. Lenka Duranová

Právní asistentka

Správa kanceláře, ekonomika

Veronika Lokajová

Mgr. Soňa Hrdličková

Právní asistentka, PR,
Marketing

Asistentka kanceláře

Martin Hušek

Ing. Irena Spirová, LL.M., MBA

Právní asistent

Manažerka vzdělávání

Aneta Svobodová

Dagmar Kokešová Bettincová

Právní asistentka, externí
spolupráce

Asistentka kanceláře

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
V roce 2019-2021 se nám podařilo získat prestižní
ocenění v soutěži Právnická firma roku – velmi dopo-
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ručovaná kancelář a doporučovaná kancelář v oblasti
pracovního práva. V roce 2021 jsme obhájili umístění
v kategorii Regionální právnická firma. Přebírali jsme
rovněž ocenění finalista Kanceláře roku – advokacie,
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.cz, MF Dnes, Hospodářské noviny,
Právní prostor, Metro a další) a realizujeme školení
v různých právních oborech.
Pravidelně několikrát do měsíce zajišťujeme školení pro společnosti a širokou veřejnost. Proškoleno
máme již více než 15.000 účastníků, a to jak formou
prezenčních školení, tak formou webinářů. Přednášíme na téma zákoníku práce, insolvenčního řízení,
smluvního práva, občanského zákoníku, registru
smluv, zákona o obchodních korporacích, GDPR,
whistleblowingu apod.

BENEFITY PRO ZAMĚSTNANCE JAKO ZÁKLAD
FUNGOVÁNÍ KANCELÁŘE
V průběhu let jsme pochopili, že bez kvalifikovaných
a klíčových zaměstnanců nejde budovat růst úspěšné advokátní kanceláře. Zakládáme si proto na tom,
abychom i za cenu nemalých výdajů na provoz kanceláře pro zaměstnance vytvořili co nejvíce komfortní
prostředí pro práci, neboť pokud kolegové svoji práci
milují, projeví se to vždy i ve vztahu ke klientovi a zejména na dobrých referencích společnosti, kdy se
takto opět navazují nové spolupráce s kvalifikovanými novými členy týmu.
Pro naše zaměstnance a spolupracující advokáty se
proto snažíme maximálně přizpůsobit současnému
trendu work-life balance. Víme, že je nezbytné, aby
zaměstnanci a advokáti mohli skloubit pracovní život s osobním a rodinným životem. Samozřejmostí
jsou proto v naší kanceláři home office, kdy kolegové
z právního oddělení mohou čerpat home office každý
týden a není tedy nutné, aby byli fyzicky v kanceláři.
Dále jsme zavedli flexibilní pracovní dobu a po zaměstnancích požadujeme přítomnost na home office
či v kanceláři pouze čtyři hodiny denně, v pátek pouze dvě hodiny. Zároveň pro zaměstnance z řad kon-

cipientů nabízíme benefit neomezené dovolené. Domníváme se, že tímto přístupem budujeme pozitivní
vazbu našich zaměstnanců k práci, kdy jim umožňujeme v co největší míře trávit čas s rodinou.
Zároveň víme, že pracovní vytížení jednotlivých členů
je velké a mnohdy nemají prostor z důvodu péče o rodinu na vlastní rozvoj a péči o zdraví. Z tohoto důvodu nabízíme každý týden plně hrazené kurzy němčiny
a angličtiny přímo v našich kancelářích, stejně tak
jsme vybudovali nové fitness centrum, kdy zaměstnanci mohou v rámci hrazené pracovní doby pečovat
i o fyzickou kondici a zdraví. V blízké době plánujeme zavést také kurzy jógy, rehabilitace na pracovišti
a soukromé lekce s fitness instruktorem.
Na pracovišti nechybí pravidelný catering, stejně jako
každý den čerstvé ovoce, zelenina a výtečná káva či
horká čokoláda.
Nové kanceláře jsme zasadili do zeleně, máme k dispozici tři terasy včetně grilu, relaxační sedačky apod.,
což opět přispívá k lepší psychické pohodě zaměstnanců i klientů. Věříme, že pokud naši zaměstnanci
zvládají skloubit práci, osobní rozvoj i péči o zdraví,
stejně jako rodinný život s prací, má to příznivý dopad na pozitivní vztah k týmu a tím i k celkové vazbě
k práci a klientům.

JSME ONLINE!
V roce 2020 jsme udělali zásadní krok vpřed pro komfort našich klientů. Naši klienti stávající, ale i noví, se
mohou na schůzky rezervovat 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 kanceláři vždy přítomen kvalifikovaný člen týmu, který je
schopen poskytnout klientovi právní pomoc.
Další velkou novinkou je spuštění rezervačního systému pro telefonické, video a e-mailové konzultace,
kdy zákazník zaplatí přímo online kartou a do několika minut se mu můžeme věnovat.
Ačkoli tyto služby tvoří pouze zlomek v našem portfoliu, považujeme je my i naši klienti za významné
pro ušetření času našim klientům. Zvláště v období
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pandemie tohoto mnozí naši noví i stávající klienti využívali. Mnozí klienti, a to firemní i fyzické osoby, tyto
konzultace vítají 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 Valíčkové 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 podnikatelům. 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 fungujícího týmu, bychom nebyli tam, kde dnes jsme.
Za celý tým JUDr. Irena Valíčková, MBA, advokátka
& JUDr. Adam Valíček, MBA, advokát

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.
Nám. Svobody 18
602 00 Brno
The Flow Building
Václavské nám. 47
111 00 Praha
Pobočka Dukelská 117/12
682 01 Vyškov
Pobočka Petra Bezruče 905/2
664 91 Ivančice
Tel.:
+420 770 685 603
e-mail: info@brno-advokatnikancelar.cz
www.brno-advokatnikancelar.cz

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 327

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Kancelář byla založena v roce 1990 jako pobočka 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 Deringer. Od roku 2002 je advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch samostatná.
Kancelář poskytuje komplexní právní služby ve
všech oborech práva, souvisejících zejména s podnikatelskou činností, ale také s činností a postavením veřejných institucí a orgánů místní samosprávy.
Právní poradenství zahrnuje právo společností včetně problematiky majetkových dispozic s podniky
a společných podniků (joint ventures), mediální
a telekomunikační právo, soutěžní právo, bankovní
a pojišťovací právo, právní otázky transakcí s nemovitostmi a stavební právo, pracovní právo, duševní
vlastnictví, ale i právní problémy z oblasti energetiky
a životního prostředí, daňové právo, obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy a mezinárodní právo soukromé. Součástí široké palety poskytovaných služeb je rovněž mimosoudní urovnávání
sporů, zastupování klientů před řádnými a rozhodčími soudy a hájení jejich zájmů v konkurzních a insolvenčních řízeních a v řízeních před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže, finančními, pracovními, stavebními, celními a jinými správními úřady.
K aktivitám kanceláře patří i zakládání dceřiných
společností a poboček zahraničních společností

v České republice a zastupování před rejstříkovými
soudy.
Pravidelnou součástí činnosti kanceláře Vejmelka
& Wünsch je realizace rozsáhlých právních auditů
(due diligence) a příprava smluvních dokumentů při
realizaci strategických obchodních záměrů (včetně
tzv. „projektů na zelené louce“) zahraničních, i tuzemských investorů v České republice v nejrůznějších odvětvích obchodu a průmyslu.
V kanceláři působí i odborníci pro oblast práva informačních technologií a farmaceutického práva, práva
ochrany spotřebitele a pro celou řadu dalších odvětví
soukromého i veřejného práva.
Společníci advokátní kanceláře jsou členy IBA – Mezinárodní asociace advokátů.
Renomé kanceláře Vejmelka & Wünsch potvrzují i renomované 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 společnosti založené na vládě práva. Z tohoto důvodu se
také aktivně podílí na poskytování pro bono právních
služeb jednotlivcům s omezenými příjmy a neziskovým organizacím.
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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 komplexních služeb v oblasti:
práva obchodních společností a corporate
governance
fúzí a akvizic
pracovního práva
zastupování v řízení před soudy, rozhodčími
a správními orgány
Na trhu právních služeb působí kancelář od roku
2008.
Klientela kanceláře zahrnuje široké spektrum subjektů - od významných nadnárodních společností s cennými papíry registrovanými na primárních evropských trzích a bankovních subjektů, přes obchodní
korporace všech velikostí a typů, až po fyzické osoby.

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

V rámci firemního žebříčku Právnická firma roku pořádaného společností EPRAVO.CZ, a.s. byla advokátní
kancelář v letech 2015, 2016, 2019, 2020 a 2021
zařazena mezi doporučované advokátní kanceláře pro oblast pracovního práva a v roce 2017
a 2018 mezi velmi doporučované advokátní kanceláře pro oblast pracovního práva.

Fúze a akvizice

Opakovaně je uváděna mezi významnými advokátními kancelářemi působícími v České
republice.

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

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

Soudní a rozhodčí řízení
Důležitou specializací kanceláře je i komplexní právní
poradenství při řešení sporů a zastupování v řízení před
soudy a rozhodčími orgány.
Právníci advokátní kanceláře zastupují klienty v obchodních, civilních i pracovněprávních sporech, včet-

ně sporů týkajících se ochrany osobnosti a ochrany
duševního vlastnictví, v insolvenčním a exekučním řízení, ve správním soudnictví a v řízení před Ústavním
soudem České republiky.

OSTATNÍ PRÁVNÍ OBLASTI
Závazky
Komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou a projednáním obchodních smluv rozličného
typu, včetně smluv o dodávkách investičních celků, smluv kupních a smluv o dílo, smluv úvěrových,
smluv o převodu podniku či jeho části, smluv o dodávkách softwaru a hardwaru, licenčních smluv,
servisních smluv či smluv o postoupení pohledávek
a převzetí závazků.
Pro klienta je zajištěn veškerý servis počínaje kompletní přípravou smluvní dokumentace a účastí na
celém procesu vyjednávání smlouvy s protistranou,
až po řešení případných problémů vznikajících při
realizaci smlouvy a případných následných sporů
vzniklých ze smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Nemovitosti
Komplexní právní servis v souvislosti s přípravou
a projednáním kupních smluv a nájemních smluv
týkajících se nemovitostí, jakož i smluv o dílo, jejichž
předmětem je výstavba nemovitostí.

Duševní vlastnictví
Právní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví
včetně licenčních smluv či zastupování v souvisejících sporech jsou poskytovány ve spolupráci s renomovanou kanceláří patentových zástupců.

Nekalá soutěž a ochrana dobré pověsti
Komplexní právní služby v souvislosti s ochranou klienta proti nekalosoutěžním jednáním obchodní konkurence, jakož i proti jednání poškozujícímu dobrou
pověst a jméno klienta.

Cenné papíry a kapitálové trhy
Poradenství v oblasti práva cenných papírů a kapitálových trhů, včetně otázek emise akcií a dluhopisů,
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Bankovnictví a pojišťovnictví

soudu, které konstatovaly porušování procesních
práv dětí ze strany obecných soudů v řízeních, kde
jsou po dětech vymáhány pokuty za jízdy v MHD bez
jízdenky, na kterou tyto děti nedostaly od svých rodičů peníze.

Poradenství v oblasti bankovního práva, zejména vypracování úvěrových smluv, včetně syndikovaných
úvěrů, bankovních záruk či dalších bankovních obchodů a produktů.

V souvislosti s tímto projektem byla partnerka naší
advokátní kanceláře Alena Vlachová oceněna v roce
2017 titulem „Právník roku 2017“ v rámci mimořádné
kategorie Pro bono.

Insolvence a restrukturalizace

PARTNEŘI ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

plnění povinnosti nabídky převzetí, či plnění všeobecných informačních povinností vůči kapitálovému trhu a České národní bance.

Komplexní právní poradenství subjektům ve finanční
tísni s cílem dosažení restrukturalizace závazků klienta, jakož i právní poradenství subjektům v úpadku
v rámci již probíhajícího insolvenčního řízení.

Správní řízení
Zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné
správy, od živnostenských úřadů, katastrálních a stavebních úřadů, přes řízení ve věcech daní a poplatků,
až po řízení před Českou národní bankou v oblasti
dohledu nad kapitálovým trhem.

Rodinné právo
Komplexní právní poradenství zejména v oblasti
manželského majetkového práva a řešení rozvodové
situace, včetně zastupování v řízeních ve věci péče
o děti, rozvod manželství a vypořádání společného
jmění manželů.

Pro bono
Advokátní kancelář se dlouhodobě významně realizuje v oblasti pro bono prostřednictvím projektu
Děti bez dluhů. V rámci tohoto projektu poskytuje
právní zastoupení dětem z dětských domovů a pěstounské péče v řízeních, kde jsou po nich vymáhány
desetitisícové dluhy vzniklé v důsledku zanedbávání
vyživovací povinnosti ze strany jejich rodičů. Díky
tomuto projektu se podařilo zbavit dluhů již několik
desítek konkrétních dětí, které tak mohou zahájit samostatný život po odchodu z dětského domova bez
dluhů. Podařilo se rovněž prosadit novelu zákona
o místních poplatcích, díky které již nemohou být
poplatky za komunální odpad vyměřovány nezletilým. Velkým úspěchem je řada nálezů Ústavního

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

Ondřej Caska
Ondřej Caska se zaměřuje na
komplexní právní poradenství
v oblasti správy a řízení obchodních společností, fúzí a akvizic, smluvního práva a práva
insolvence.
Podílel se na řadě významných akvizic či divestic majetkových podílů v obchodních společnostech, právního poradenství českým a zahraničním subjektům
kapitálového trhu a právního poradenství v souvislosti s restrukturalizací společnosti v rámci insolvence.

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

Právní poradenství RFE/RL provozovatele rozhlasového 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 minoritních akcionářů
Právní poradenství v oblasti problematiky manažerského odměňování a corporate governance
společností skupiny UNIPETROL
Právní poradenství v souvislosti s převodem podílů
ve společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ
Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního
práva, práva obchodních korporací a smluvního
práva společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ
Právní poradenství v oblasti pracovního práva společnosti ŠKODA TRANSPORTATION
Právní poradenství v oblasti pracovního práva české pobočce ING BANK
Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva společnosti České aerolinie, včetně kolektivního vyjednávání a úspěšného zastupování
v řadě pracovněprávních sporů
Právní poradenství v rámci restrukturalizace společností ve skupině UNIPETROL
Právní poradenství v souvislostí se smluvními vztahy (včetně aspektů hospodářské soutěže) společností skupiny UNIPETROL, včetně zastupování ve
sporech týkajících se nemovitostí.
Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva společnostem 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 přípravou a realizací jeho developerského projektu
typu brown field. Příprava komplexní smluvní
dokumentace poskytovateli softwaru pro vedení
účetnictví a mzdové agendy, právní poradenství
a zastupování ve sporu o neplatnost vkladu podniku do základního kapitálu společnosti působící
v oblasti telekomunikací atd.
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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 zejména na obchod, mezinárodní obchod a spory z nich
vzniklé. V rámci právního poradenství je klientům zajišťována komplexně soukromoprávní
i veřejnoprávní stránka jejich záležitostí. Za rok
2020 jsme držiteli ocenění Právnická firma roku
doporučovaná v kategorii firemní compliance.
Obdobně jako v předchozím roce jsme i letos poskytli naše právní služby na mezinárodních i výhradně
českých transakcích klientů v řádech desítek miliard
korun.
Naši právníci jsou vyhledávanými odborníky ve svých
oborech využívající znalosti a zkušenosti z advokacie,
byznysu, justice a rovněž akademické a legislativní
sféry.
Kromě poradenství naší pražské kanceláře v ulici Na
Příkopě mohou klienti využít mezinárodních právních
služeb našich poboček v dalších zemích, a to konkrétně v Itálii (Řím), Rusku (Moskva), Polsku (Wroclaw)
a Indii (Nové Dillí).
Právní služby poskytujeme převážně vedoucím podnikům svých odvětví, ať již čistě soukromým, nebo
vlastněným státem, stejně jako i veřejným orgánům
a institucím. Naše pražská kancelář se významným
způsobem orientuje na poradenství v oblasti dopravy
a pojišťovnictví.

V uplynulém roce jsme např. zastupovali Správu
železnic, státní organizaci při dokončení transformačního procesu na české železnici, největší českou
pojišťovnu jsme úspěšně zastupovali před Nejvyšším
soudem, dále jsme rovněž zastupovali zahraniční mimounijní významnou pojišťovnu při vymáhání jejího
přeshraničního škodního nároku před českými soudy. Mezi naše významné případy spadá poradenství
při dopravně-nemovitostních projektech v oblasti
pražského hlavního nádraží a vypořádání sporných
dopravně-nemovitostních vztahů v řádech miliard
korun. Kromě toho jsme se také zabývali přípravou
nové legislativy.

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

V OBLASTI OBCHODU A SMLUVNÍCH VZTAHŮ
NABÍZÍME:
Zajištění nezbytných povolení a licencí
Zastupování ve správních řízeních
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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 zneužití dominantního postavení
Asistence při spojování soutěžitelů
Implementace compliance programů
Posuzování významné tržní síly a zakázaných obchodních praktik
Zastupování zadavatelů
Zastupování dodavatelů

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 paralelním 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 soutěžním jednáním, nebo porušením práv duševního
vlastnictví

V POJIŠŤOVNICTVÍ POSKYTUJEME:
Řešení pojistných událostí
Přípravu a úpravu smluvní a související
dokumentace
Poradenství ohledně právního nastavení pojišťovacích produktů
Asistenci v oblasti pojištění exportních rizik
Zastupování ve styku s dohledovým orgánem
Zastupování a poradenství ve vztazích mezi pojišťovnami 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 společenstevních 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
Veřejnoprávní regulace
Řešení daňových a celních otázek
Získání provozních licencí
Pojištění
Zajištění dopravního spojení ve veřejném zájmu
Investiční projekty v oblasti přepravy

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

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 337
W

Weinhold Legal, v.o.s.
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena v roce 1996 a v současné době má tým
čítající několik desítek vysoce kvalifikovaných
českých, slovenských a zahraničních právníků,
což umožňuje úspěšně kombinovat mezinárodní know-how s detailní znalostí domácího
prostředí. Weinhold Legal má kanceláře v Praze a v Brně. 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, GDPR
Korporátní právo
Nemovitosti
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 podílejí na tvorbě legislativy, a to zejména v oblasti
obchodního práva a finančních služeb, a účastní se

i na práci nejvýznamnějších profesních organizací
působících v oblasti kapitálového trhu. Odborníci
naší kanceláře jsou autory četných publikací, přednášejí a pravidelně se účastní konferencí a profesních školení.
Významnou předností advokátní kanceláře Weinhold Legal je úzká spolupráce se specialisty,
kteří působí v oblasti daňového a účetního poradenství, v oblasti transakčního poradenství
a oceňování. Díky tomu jsme schopni řešit složité
otázky a podílet se na transakcích, které vyžadují
nejen komplexní právní, daňové, účetní či finanční poradenství, ale jsou náročné i z hlediska řízení
projektů.

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 a 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.
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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, korporátní právo, fúze a akvizice a project development a zmíněna v oblasti práva kapitálových trhů
a restrukturalizace a insolvence.
Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vysoce oceňovaný (Highly Regarded)“ v České a Slovenské
republice.

Expert Guides (The Legal Media Group Guides to
the World’s Leading Lawyers)
Partner Daniel Weinhold je hodnocen jako expert
v oblasti bankovnictví.
Partner Milan Polák je hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.

Who's Who of Business Lawyers
Daniel Weinhold patří k hrstce právníků v České
republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky
v následujících kategoriích:
Who's Who Legal – Government Contracts Lawyers (Veřejný sektor) 2016–2021
Who's Who Legal – M&A a Governance Lawyers
(Fúze a akvizice) 2010–2011, 2013–2019

Martin Lukáš vede tým specializovaný na média,
který poskytl právní poradenství i v oblasti IP a IT.
Mezi klienty patří společnost Havas Media, které advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala právní
poradenství při akvizici 60% podílu v cílové společnosti. Advokátní kancelář dále poskytla právní poradenství společnosti Grada Publishing při spuštění
její platformy pro elektronický obchod a radila herní
společnosti v oblasti duševního vlastnictví. Klienti
chválí firmu za „schopnost rychle reagovat, porozumění obchodní stránce věci, technické znalosti a rozumnou výši odměny“.

World Trademark Review
Weinhold Legal je ideálním partnerem pro společnosti, které chtějí co nejlépe využít svůj nehmotný
majetek prostřednictvím efektivního strukturování
a komercializace svých portfolií ochranných známek. Klienti této komerční advokátní kanceláře mají
přístup k hlubokému rezervoáru talentů a mezinárodních zdrojů také v podnikové a finanční oblasti.
Vedoucí oddělení IP a IT Martin Lukáš je „spolehlivý,
dobře propojený a vysoce ceněný pro své rychlé služby a profesionální přístup„.

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 2017–2021, pro oblast telekomunikací
a médií – 2020.

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.

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 skupinou zkušených právníků, kteří až do roku
2007 společně působili v jedné z největších mezinárodních advokátních kanceláří působících
v České republice. Naše advokátní kancelář se
postupně rozrostla a v současnosti má více než
40 právníků pracujících ve čtyřech specializovaných odděleních: (i) Corporate/M&A; (ii) Antitrust
& Regulatorika; (iii) Nemovitosti; a (iv) Bankovnictví 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 petrochemie, bankovnictví a finančních trhů, maloobchodu, 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), Generali, Geosan, GLL, Heitman, Immofinanz, Immorent,
Invesco, Komerční banka, Lexxus, Lincoln, Lordship,
Lutz, Markland, McDonald’s, PointParkProperties,
Panatonni, Passerinvest, Penta, Portland, Raiffeisenbank, 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 práva 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, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Slovinsko atd.) vybudovali
síť spolupracujících mezinárodních kanceláří.

NAŠE ZÁSADY
Filozofie, struktura a fungování Wilsons jsou založeny na následujících základních zásadách
a předpokladech:
Máme zkušenosti s poskytováním právního poradenství 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 uskutečňovaných 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-
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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 podnikatelskou činnost.
Naší prioritou je špičkové právní poradenství v co
nejkratším čase.
Jsme zvyklí být klientům v případě potřeby k dispozici 24/7. Na veškeré dotazy a korespondenci
odpovídáme rychle a věcně.
Ze zkušenosti víme, že v mnoha případech je důležitá 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 spokojenosti 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 připraveni 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 standardy a fungování klienta.
„...nekončíme identifikací „složitého“ problému
– vždy se snažíme nalézt praktickou cestu k jeho
řešení...“

Wilsons s.r.o., advokátní kancelář
Václavské náměstí 2132/47
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 277 779 211
e-mail: Reception-PRG@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com

Významné advokátní kanceláře | 2022 | 341
Z

Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář
Jsme renomovaná česká advokátní kancelář.
S klienty jsme jeden tým a sdílíme jejich vášeň
i touhu uspět. Zároveň myslíme dopředu,
zjednodušujeme složité a pomáháme klientům
správně se rozhodnout. Máme dostatečně silný
a velký tým umožňující individuální přístup
i prvotřídní servis všem našim klientům.
Již od roku 2005 poskytujeme komplexní právní služby
firmám, podnikatelům i privátním klientům. Pracujeme
pro leadery trhu i start-upy. Máme odborníky na klasické
právní poradenství, přitom však rozumíme i velmi
specifickým právním odvětvím jako jsou investiční
fondy, franchising, leasing či insolvence. Velmi silní
jsme v právním poradenství pro nemovitostní projekty

v České republice i zahraničí, a to ve všech jejich fázích
(development, akvizice vč. prověrky a vypracování
akviziční dokumentace, bankovní i nebankovní
financování, správa). Mezi nejvýznamnější transakce,
na kterých jsme se v roce 2021 jako poradci podíleli,
patří akvizice retail parků v chorvatské Pule a ve
Vídni, akvizice logistického areálu v Prešově, akvizice
hypermarketu Tesco v Senci a akvizice retail parku
Decathlon na pražském Chodově.
Jsme právníci s kvalitním vzděláním a zahraniční praxí.
Rozumíme české, německé i anglosaské podnikatelské
kultuře. To vše nás odlišuje od konkurence. Je pro nás
samozřejmostí, že naše poradenství obdrží klienti vždy
včas a v nejvyšší možné kvalitě.
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Naše služby poskytujeme v českém, slovenském,
anglickém a německém jazyce.

OCENĚNÍ A DOPORUČENÍ

HISTORIE A SOUČASNOST
Advokátní kancelář Z/C/H Legal založili v roce 2005 tři
zkušení advokáti, Mgr. Jana Hladká Zilvarová, JUDr. Jiří
Ctibor, LL.M., Ph.D. a Mgr. Radek Hladký. Během
několika let vybudovali silnou advokátní kancelář se
stabilním portfoliem klientů a rozsáhlým know-how.
Tým advokátní kanceláře Z/C/H Legal v současné
době tvoří čtrnáct advokátů, pět advokátních
koncipientů, sedm právních asistentů a kvalifikovaný
administrativní personál.
Nedílnou součástí advokátní kanceláře Z/C/H Legal
je od roku 2010 rovněž sedmičlenný insolvenční tým
vedený insolvenčním správcem Mgr. Radkem Hladkým.
Aktuálně má Z/C/H Legal jako insolvenční správce
7 poboček po celé České republice. Mgr. Radek Hladký
vedl jako insolvenční správce řadu insolvenčních kauz,
včetně jedné z největších týkajících se společnosti
GROWING WAY, s tisíci přihlášených věřitelů
a pohledávkami přes 1,5 miliardy korun českých.

MEZI ELITOU (NEJEN) NA MEZINÁRODNÍM TRHU
Z/C/H Legal čerpá ze své pozice jediné české advokátní
kanceláře v alianci nezávislých advokátních kanceláří
TAGLaw (www.taglaw.com). Našim klientům tak
můžeme při jejich expanzi či řešení problémů téměř
kdekoliv na světě zajistit kvalitní právní poradenství
i účetní a finanční služby.
V oblasti franchisingu si velice vážíme našeho členství
v prestižní mezinárodní organizaci právníků se
specializací na franchising International Franchise
Lawyers Association.
Z/C/H Legal je členem a patronem Českého
institutu pro franchising. Tento institut si klade
za cíl zvýšení publicity a všeobecného povědomí
o franchisingu. Založen byl zejména proto, aby „co
nejvíce podnikatelů, zejména těch menších, mohlo
tuto po celém světě osvědčenou metodu podnikání
snadno poznat, dobře pochopit a rychle použít.” V roce
2021 jsme našemu klientovi pomohli s expanzí jeho
franchisingového konceptu do Spojených arabských
emirátů.

Advokátní kancelář Z/C/H Legal je pravidelně
doporučována a oceňována předními odbornými
mezinárodními ratingovými agenturami.
Obhájili jsme postavení doporučované firmy pro
rok 2021 v kategorii Developerské a nemovitostní
projekty v 14. ročníku firemního žebříčku Právnická
firma roku společnosti EPRAVO.CZ.
Již potřinácté v řadě jsme se umístili na předních
příčkách v hodnocení mezinárodní ratingové
společnosti The Legal 500 v sekci „Real estate and
construction“. Podle této ratingové společnosti je
naše kancelář (mimo jiné) „… a strong choice for
advice on acquisitions, developments, construction
agreements and real estate litigation.“
Prestižní mezinárodní ratingová agentura IFLR1000
ocenila naši práci v oblasti finančního a korporátního
práva těmito slovy našich klientů: „Pečliví, precizní,
efektivní“. „Velmi profesionální organizace s perfektní
znalostí nejen českého trhu. Díky této advokátní
kanceláři jsme byli schopni zvládnout insolvenční
řízení naší mateřské společnosti.“
Naše advokátní kancelář byla zvolena nejlepší
kanceláří roku 2021 v oblasti franchisingu. Prestižní
ocenění udělované renomovanou publikací
Corporate INTL Magazine jsme získali již podeváté
v řadě.
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Aliance nezávislých advokátních kanceláří TAGLaw,
jejímž jsme členem, byla mezinárodní ratingovou
společností The Chambers and Partners opětovně
hodnocena nejvyšším označením Elite.

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
Cenné papíry
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
životního prostředí
Rodinné právo
Soudní spory, rozhodčí řízení, smírčí řešení sporů
Správní právo
Trestní právo
Veřejné zakázky a dotace

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
Advokátní kancelář Z/C/H Legal se v uplynulých
12 měsících podílela na developerských
a nemovitostních projektech o celkovém objemu
6,7 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 souvisejících bankovních
a nebankovních finančních produktů. V minulém
roce jsme rovněž pomohli jednomu z našich
klientů realizovat úspěšnou expanzi do
Chorvatska, při které jsme mj. řídili mezinárodní
tým právníků.
Z/C/H Legal zastupuje významné nadnárodní
i domácí developery 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 společnost Bawag Leasing & Fleet,
jež je součástí čtvrté největší bankovní skupiny
v Rakousku, Z/C/H Legal pracovala zejména na
projektech souvisejících se zelenou 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
přednáší. K nejprestižnějším akcím patří jeho
přednášky na konferencích Franchise Day Prague
pořádané každoročně Českým institutem pro
franchising. JUDr. Ctibor byl v rámci Českého
institutu pro franchising jmenován vedoucím
pracovní legislativní skupiny pro přípravu
zákonné úpravy franchisingu. Jiří je také lektorem
pro franchising v European Centre for Career
Education.
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REFERENCE
Velmi si vážíme všech milých a povzbudivých slov
našich klientů. I díky nim nikdy neztrácíme chuť
a nadšení do další práce.

Ing. Pavel Urbánek, generální ředitel společnosti
Tractebel Engineering a.s.
Advokátní kancelář Z/C/H Legal nás několik let
obhajovala ve vykonstruovaném obvinění ze
škody způsobené vadami projektu. Kromě velmi
profesionálního zvládnutí „právní“ stránky sporu,
jsme byli opakovaně překvapeni jejich schopností
pochopit chemicko – inženýrský základ sporu, rozlišit
odborně doložená fakta a důkazy od podvržených či
účelově vykládaných a efektivně s nimi pracovat. Díky
právníkům z kanceláře 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 právním
prostředí v podstatě neexistuje jednoznačná odpověď
na jakoukoliv otázku. Z/C/H Legal nám imponuje
tím, že dává jednoznačné odpovědi založené
na nejpravděpodobnějším vývoji situace. Naše
rozhodování 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 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
právních služeb, jakým je právě advokátní kancelář
Z/C/H Legal, 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
představu o profesionální poradenské právní firmě.
JUDr. Ctibor 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. Monika Nebeská, ředitelka Zemědělské
družstvo Všestary
Silou Z/C/H Legal je důvěrná znalost ekonomických
souvislostí případů, které řeší. Bez ekonomické
erudice 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.

Ing. Otakar Petráček, předseda představenstva
společnosti MILETA a.s.
Advokátní kancelář Z/C/H Legal již několikrát pomohla
naší společnosti při řešení obchodních záležitostí,
často s mezinárodním přesahem a vlivem na další
směřování firmy. V období celosvětové hospodářské
nestability způsobené onemocněním COVID-19
nám též byla užitečným partnerem při jednáních
s financujícími bankami. Oceňuji především věcnost,
rychlost a oborový přesah právníků Z/C/H Legal,
jejichž doporučení poskytují cenné podklady pro
rozhodování managementu firmy. Nejen z těchto
důvodů doporučuji služby advokátní kanceláře Z/C/H
Legal i našim obchodním partnerům.

PRO BONO
Z/C/H Legal již více než 14 let významně podporuje
činnost občanského sdružení Zajíček na koni (www.
zajiceknakoni.cz), které poskytuje své služby rodinám
a zařízením pečujícím o děti a mladistvé s různými
handicapy.
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PODPORA MLADÝCH PRÁVNÍKŮ
V Z/C/H Legal se chceme podílet na růstu mladých lidí
a pomoci jim s rozvojem jejich talentu. Ve spolupráci
s Evropským sdružením studentů práva ELSA např.
pořádáme semináře na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy. Prostřednictvím našich aktivit chceme
zároveň budoucím právníkům zprostředkovat naše
znalosti a schopnosti a ukázat krásu advokátní
profese. Studenti proto mají též každoročně možnost
poznat nás blíže na našem Dni otevřených dveří.
Minulý rok jsme se v jeho rámci zaměřili na téma, jak
se dá skloubit práce se školou a jaké (ne)výhody to
dokáže přinést.

která sleduje a monitoruje náladu ve firmách skrze
anonymní komentáře.
Uvádíme jeden příklad za všechny…: “Velice mi
vyhovoval 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 klientům. Těžím z toho dodnes,
a to i na vedoucí pozici.“

Naše kancelář také dlouhodobě a pravidelně
umožňuje odborné stáže zahraničním studentům.
Často vítáme a hostíme studenty ze západní Evropy.
Díky sdílení jejich zkušeností můžeme rozšiřovat
i své povědomí o aktuálních právních trendech
a novinkách v zahraničí a zúročit je v dennodenní
práci pro klienta.

NAŠI LIDÉ
Spokojenost našeho týmu je pro nás stejně důležitá
jako spokojenost našich klientů. Každý z našich
právníků 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,

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 specializuje
na český soudní proces a zastupování před soudy
všech stupňů. Pracuje především pro firmy, které
se potýkají s insolvencí svých obchodních partnerů nebo řeší vlastní insolvenci. Právníci kanceláře mají zkušenosti z tisíců insolvenčních řízení
u českých soudů. Zastupují střední firmy a řeší
i největší případy jako Vítkovice, OKD, Sazka nebo
aktuálně ARCA, kde zastupují jednu z největších
věřitelských skupin. Insolvenční řízení investiční
skupiny ARCA je objemem dluhů největší řízení
v České republice.
V uplynulém roce kancelář ŽIŽLAVSKÝ dokončila
mimosoudní restrukturalizaci leteckého podniku
Smartwings, což byla největší transakce pod ochranou mimořádného soudního moratoria v České republice za využití mimořádné krizové legislativy. Na
to navázala soudní reorganizace ČSA v právním rámci
insolvenčního řízení, která byla prvním případem
koncernové věřitelské soudní reorganizace v České
republice vůbec. Zde jsme jako právní zástupci v řízení před soudem zastupovali koncernového věřitele Smartwings a připravovali reorganizační plán ČSA
(ten již letos – 28. 3. 2022 - přijali věřitelé ve všech věřitelských skupinách).
Právníci kanceláře pracují nejen jako advokáti, ale
také jako insolvenční správci. Mají výhodu pohledu
z více stran. Iniciovali zahájení insolvenčního řízení,
podávali insolvenční návrh a zastupují v insolvenčním
řešení dluhů společnosti Growing Way, které je nej-

větším řízením v České republice bráno podle počtu
věřitelů (objemem dluhů je největší ARCA). Toto řízení
je zvláštní tím, že probíhá souběžně s trestním řízením
právnické osoby. Zde kancelář ŽIŽLAVSKÝ předsedá
věřitelskému výboru a podařilo se jí dosáhnout vydání
finančních prostředků a dalších majetkových hodnot
zajištěných v trestním řízení do insolvenčního řízení,
což nyní směřuje k rychlému a efektivnímu uspokojení pohledávek věřitelů z jimi zastupované věřitelské
skupiny.
Využíváme zkušeností a potenciálu advokátů a insolvenčních správců v korporacích:

ŽIŽLAVSKÝ, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O.
AS ZIZLAVSKY, V.O.S., INSOLVENČNÍ SPRÁVCI
Jsme nezávislí na jakýchkoli mezinárodních či jiných strukturách. Hájíme výhradně zájmy svých
klientů. Český insolvenční proces probíhá u českých
soudů, a to i v případě zahraničních věřitelů. Hlavním přínosem kanceláře ŽIŽLAVSKÝ je dobrá znalost
českého justičního prostředí, a to až do úrovně názorů jednotlivých soudců. Její insolvenční semafory
využívají podniky také pro ochranu před budoucími
riziky.

Ž
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NĚKTERÉ NAŠE REFERENCE
Velké korporace
SMARTWINGS – právní zastupování v moratoriu
a restrukturalizaci
ČESKÉ AEROLINIE – právní zastoupení předkladatele reorganizačního plánu
ARCA – zastupování věřitelské skupiny v insolvenčním řízení
POLDI – agenda insolvenčního správce se zvláštním povolením
OKD – právní zastupování koncernu AWT v insolvenčním řízení
EGAP – právní zastupování v insolvenčním řízení
VÍTKOVICE POWER
ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA – právní zastupování banky v insolvenčních řízeních
VEBA, textilní závody – právní zastupování majoritního věřitele a investora
VIA CHEM GROUP – angažmá insolvenčního správce se zvláštním povolením
EUROPRINT – soudní reorganizace běžícího obchodního závodu
ECM CHINA – koncernové insolvenční řízení
VÍTKOVICE HEAVY – právní poradenství investorovi
MOL – komplexní právní zastupování při soudním
vymáhání pohledávek

NÁŠ TRŽNÍ PODÍL
Náš tržní podíl na všech aktuálních soudních reorganizacích v České republice činí
16 % (2021)

Střední a malé podniky (SME)
GROWING WAY – právní zástupce věřitelské skupiny
VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY – právní zastupování majoritního věřitele
EUROPCAR – právní zastupování tuzemského franšízanta v insolvenčním řízení
IDEAL ČESKÁ – právní poradenství síti čistíren 5sec
při přípravě insolvenčního řízení
SHANGHAI MALING – angažmá insolvenčního
správce se zvláštním povolením
SČMSD – právní zastupování, smluvní agenda
MPOWER Engineering – angažmá insolvenčního
správce se zvláštním povolením
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

ČÍM SE ODLIŠUJEME?
„Více než třicetiletými zkušenostmi. V uplynulém roce
jsme uspěli se soudní ochranou Smartwings, která
umožnila největší covidovou restrukturalizaci. Prosadili jsme ojedinělý koncept věřitelské reorganizace ČSA. Získali jsme cenu Turnaround Management
Association v Londýně za reorganizaci VEBA. Děkujeme klientům za důvěru a kolegům za nasazení. Vážíme si toho, že jsme už po sedmé v řadě Právnickou
firmou roku.“

NAŠE SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY – INSOLVENCE
A RESTRUKTURALIZACE

JUDr. Michal Žižlavský,
vedoucí partner

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ přináší svým klientům
spolehlivá řešení. Pracujeme pro věřitele s podstatným vlivem a naplňujeme jejich cíle v insolvenčních
řízeních. V současné krizové situaci přinášíme účinné právní nástroje také firmám, které se potýkají
s platební neschopností. Na platformě zizlavsky.
online pomáháme podnikům řešit vlastní i cizí insolvenci a chráníme manažery před riziky osobní
odpovědnosti.
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Jsme specialisté
To nám dává motiv ke spolupráci. Symbióza expertů na insolvenci a dlouhodobých právních zástupců
anebo podnikových právníků funguje.

Nabízíme bezpečí
Formální řešení vytvářejí iluzi. Praktická řešení posilují stabilitu firmy a chrání manažery před osobní odpovědností. A právě o to nám jde. Nabízíme spolehlivá
a bezpečná řešení, prověřená praxí.

TÝM AK ŽIŽLAVSKÝ PRO INSOLVENČNÍ PRÁVO
A SOUDNÍ SPORY

JUDr. Adam Sigmund
advokát-partner
insolvenční správce

Mgr. Petr Veselý
advokát-partner
insolvenční správce

Mgr. Lucie Balýová
advokát
insolvenční správce

Mgr. Tomáš Snášel
právník
insolvenční správce

Mgr. Hana Himmatová
advokát-partner
insolvenční správce

JUDr. Michal Brychta
advokát-partner
insolvenční správce

Mgr. Ondřej Platil
advokát
insolvenční správce

Mgr. Anna Podaná
advokát

Ž
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Mgr. Barbora Kobíková
advokát

Mgr. Jan Halfar
právník

Mgr. Roman Macháček
advokát
insolvenční správce

Bc. Petra Blumtrittová
manažer zpeněžování

Ing. Lenka Kepková

Ing. Klára Ščuková

hlavní ekonom

senior účetní

Bc. Filip Thér
manažer insolvencí

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

Já
volím
děti.
Koho
volíte
vy?
Ivana Tykač, ředitelka

javolimdeti.cz

www.epravo.cz

