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MAURITIUS

Mauritius
PRODEJ LUXUSNÍCH VIL
DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

VILY VALRICHE MAURITIUS
Součástí resortu je 18-ti jamkové golfové
hřiště Heritage Golf Club. V těsném
sousedství se nachází přírodní rezervace
Frédérica.
Luxusní bydlení obklopené nádherným
výhledem na Indický oceán, 18ti jamkové
golfové hřiště a neuvěřitelně krásnou
krajinu ostrova Mauritius.
•

Široký výběr různých velikostí a typů
vil, velkorysé pozemky

•

Celoživotní rezidence na ostrově
Mauricius

•

Parková úprava tropických zahrad
s úchvatnými bazény

•

Písečné pláže, vodní sporty

•

Fitnes, tenisové kurty, Spa

•

Výběr restaurací a barů

•

Rybaření
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Port Louis

International
Airport

Ing. Jana Štefánková
tel.: +420 603 954 433

www.bling-bling.cz

stefankova@bling-bling.cz
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ŽIŽLAVSKÝ

Weil, Gotshal & Manges s.r.o. advokátní kancelář

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
(Chambers Europe 2013, 2009, 2008)

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU PRO MEZINÁRODNÍ KANCELÁŘ
(epravo.cz 2013, 2012, 2011)

a současně
PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU V KATEGORIÍCH:
Fúze a akvizice (epravo.cz 2013, 2012, 2011, 2010)
Řešení sporů a arbitráže (epravo.cz 2013, 2012, 2011, 2010)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY V OBLASTI M&A
(Financial Times/Mergermarket 2011, 2007)

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V ČESKÉ REPUBLICE
(International Financial Law Review/Euromoney 2011, 2006, 2004)

NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V ČESKÉ REPUBLICE
DLE VÝBĚRU KLIENTŮ
(International Law Ofﬁce 2008)

Děkujeme našim klientům
Křižovnické nám. 193/2
110 00 Praha 1
tel.: 221 407 300, fax: 221 407 310

www.weil.com

Advokátní kancelář Weinhold Legal patří s týmem
čítajícím několik desítek českých a zahraničních
právníků mezi největší právnické kanceláře působící
v České republice.
Weinhold Legal se opakovaně objevuje v žebříčcích
Mergermarket; Weinhold Legal byla např. mezi
Top 10 právnickými kancelářemi v celé střední
a východní Evropě v žebříčku Mergermarket
2014/Q1, jakož i v žebříčku 2013/1Q, sestaveného
dle transakcí nad 5 milionů USD.
Weinhold Legal nedávno získala řadu dalších
mezinárodních ocenění, k nimž patří:
„Právnická firma roku pro oblast fúzí a akvizic
pro Českou republiku“ v rámci výsledků
Corporate Intl. Legal Awards 2014
„Právnická firma roku pro oblast informačních
technologií pro Českou republiku“ v rámci
výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014
„Právnická firma roku všeobecně (Overall)“
v České republice dle britského magazínu ACQ
v rámci ACQ Global Awards 2013
Specialisté Weinhold Legal poskytují právní
služby v níže uvedených oblastech:
• Obchodní právo, M&A
• Bankovnictví a ﬁnance
• Zastupování v soudním a rozhodčím řízení
• Nemovitosti
• Pracovní právo
• Duševní vlastnictví a informační technologie
• Hospodářská soutěž
• Veřejné zakázky a výběrová řízení
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 - Nové Město
Česká republika, Tel.: +420 225 385 333, Fax: +420 225 385 444, E-mail: wl@weinholdlegal.com
Weinhold Legal v.o.s. advokátní kancelář, organizační složka Bratislava, Hodžovo námestie 1A, 811 06
Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +421 233 221 100, Fax: +421 233 221 122, E-mail: wlsk@weinhodlegal.com,
www.weinholdlegal.com

ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō
ō

Korporátní právo, M&A
Obchodní právo, smluvní právo
Právo nemovitostí, stavební právo
Compliance, kartelové právo
Podpora a poradenství českým podnikatelům při vstupu na německý trh
Finanční právo
Pracovní právo
Soudní řízení, rozhodčí řízení, mediace
Duševní vlastnictví
Nový občanský zákoník – projekty implementace, školení

Advokátní kancelář Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři je sdružením advokátů, které
se vyznačuje obchodním myšlením a podnikatelským přístupem – právě tak, jak je tomu
u společností našich klientů. Poskytujeme právní služby v českém, slovenském, německém
a anglickém jazyce.
E-mail: office@uepa.cz
www.uepa.cz

samak konferenční sborník Barva v1.ai 1 17.9.2013 15:52:23

Fúze a akvizice
Restrukturalizace

Obchodní právo

Bankovnictví,
ﬁnance, leasing

Nemovitosti
a stavební právo
Sporná agenda,
správa pohledávek

Kontakt
Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o.
Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1
Tel.: +420 211 222 244
E-mail: info@samak.cz

fúze & akvizice
právo obchodních společností
soutěžní právo & právo EU
energetika, telekomunikace
veřejné zakázky
nemovitosti & stavební právo
bankovnictví & ﬁnance
insolvence & restrukturalizace
pracovní právo
právo duševního vlastnictví
informační technologie
řešení sporů

Schönherr je přední advokátní kancelář ve střední a východní Evropě. Těžíme ze zkušeností a
know-how více než 300 právníků ve 14 pobočkách mimo jiné i v Praze. Naší základní ﬁlozoﬁí
je kombinace vysoké profesní kvality a efektivního řešení právních problémů.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Schönherr s.r.o. | advokátní kancelář | Palladium | nám. Republiky 1079/1a | CZ-110 00 Praha 1 | | ofﬁce.czechrepublic@schoenherr.eu

BULHARSKO | ČESKÁ REPUBLIKA | CHORVATSKO | EU-BELGIE | MAĎARSKO | MOLDÁVIE |
POLSKO | RAKOUSKO | RUMUNSKO | SLOVENSKO | SLOVINSKO | SRBSKO | TURECKO | UKRAJINA

www.schoenherr.eu

Zkušenosti a osobní přístup

Společně pro Vás

Spojením společností Rödl & Partner
a Vorlíčková Partners vzniká v České
republice mimořádně silná
poradenská společnost.
> právo
> daně
> audit
> outsourcing
> management & business consulting
... vše z jedné ruky

Praha | Brno
www.roedl.com/cz

> 210 poradců + nově 90 poradců > jedna společnost

Důvěra a podpora našich klientů, stejně jako
pracovní nasazení a výsledky celého našeho
týmu jsou hlavními faktory dosavadního
úspěšného fungování završeného ziskem
»Právnická ﬁrma roku 2013
ocenění
v soutěži
pro regionální kancelář«
pořádané společností EPRAVO.CZ

Na trhu právních služeb od roku 2002
Hradec Králové
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
Tel: +420 495 512 831-2

Praha
Římská 14
120 00 Praha 2
tel. +420 224 237 905

Vysoké Mýto
Jiráskova 154
566 01 Vysoké Mýto
tel. +420 465 423 200

Rychnov nad Kněžnou
Poláčkovo náměstí 85
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.+420 494 321 351

www.ppsadvokati.cz

Kolín
Chelčického 1380
280 02 Kolín
tel. +420 777 783 098

Jedna právní ﬁrma pro region
střední a východní Evropy
Jedna kontaktní osoba
pro celý region

Plně integrovaná regionální
infrastruktura
Inovativní struktura sazeb
zohledňující regionální synergie

100 % vlastněné pobočky
v 9 zemích

Jednotná kvalita služeb

Moskva

150 právníků a daňových poradců
Minsk
Varšava

Jedna smlouva a faktura
Kyjev

Bratislava

Detailní znalost právního, ekonomicBukurešť
kého, podnikatelského i kulturního
prostředí a jazyků jednotlivých zemí
Jeden přehledně strukturovaný
výstup shrnující služby
v jednotlivých zemích

Soﬁe
S

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

Bratislava

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

MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář

NABÍZENÉ SLUŽBY
— komplexní právní poradenství
— poradenství dodavatelům a zadavatelům veřejných zakázek
— kontrola nabídek dodavatelů, administrace zadávacích a koncesních řízení
— zpracování právních rozborů a analýz
— zastupování v soudních, správních a arbitrážních řízeních
— přednášková činnost, metodická podpora

PRAHA
Karoliny Světlé 25, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 866 555
BRNO
Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2
tel.: +420 542 210 351
OSTRAVA
Bukovanského 30, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503

email: info@mt-legal.com
www.mt-legal.com

HLAVNÍ SPECIALIZACE
— právo veřejného investování (veřejné zakázky, koncese, projekty PPP,
veřejná podpora, strukturální fondy EU)
— právo EU
— právo duševního vlastnictví, právo ICT
— energetické právo
— stavební právo
— horní právo
— právo životního prostředí
— zdravotnické právo
— vodní a lesnické právo
— právo obchodní, občanské, správní, pracovní
— arbitráže a investiční spory
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NejvĨtší Ěesko-slovenská advokátní kanceláš
s mezinárodním dosahem

| Havel, Holásek & Partners s kancelášemi v Praze, BrnĨ, OstravĨ a BratislavĨ je s týmem více než 170
právníkŵ, nĨkolika desítek studentŵ právnických fakult a celkem více než 300 spolupracovníkŵ
nejvĨtší Ěesko-slovenskou právnickou ¿rmou.
| Kanceláš je souĚástí tší z deseti nejprestižnĨjších mezinárodních právnických sítí: World Law
Group, State Capital Group a Interlaw, které sdružují celkovĨ více než 200 pšedních svĨtových
právnických ¿rem po celém svĨtĨ. Pši transakcích pšesahujících hranice ęeské a Slovenské republiky
jako vedoucí nezávislá právnická ¿rma spolupracuje s pšedními evropskými a mezinárodními
právnickými ¿rmami, avšak bez exkluzivního vztahu s kteroukoli z nich.
| ęeským, slovenským i zahraniĚním klientŵm poskytujeme komplexní právní služby ve vĨtšinĨ
právních oblastí. Kanceláš má cca 1 000 klientŵ, z toho 70 spoleĚností uvedených v seznamu
nejvĨtších svĨtových ¿rem Fortune 500 a více než 40 spoleĚností z Czech Top 100 a 7 spoleĚností
z Czech Top 10. Kanceláš od svého založení nepšetržitĨ roste a každoroĚnĨ rozšišuje portfolio
o cca 100 nových klientŵ.
| Kanceláš je podle historických výsledkŵ všech šesti roĚníkŵ o¿ciální soutĨže Právnická ¿rma
roku podle celkového poĚtu nominací a titulŵ nejúspĨšnĨjší Ěeskou advokátní kanceláší v rámci
tohoto hodnocení.

www.havelholasek.cz

Strategické uvažování | Individuální pšístup | ŠpiĚkový právní tým | Dlouhodobé partnerství

Dosáhněte lehce svého cíle.
S námi.

www.akev.cz

Naše mise: Spolehlivý osobní právník
pro firmy poskytující praktické služby
zaměřené na výsledky za dobrou cenu.

Dvořák Hager & Partners znamená tým 26 advokátů a dalších
právníků v kancelářích v Praze a Bratislavě, poskytující právní poradenství jak nadnárodním společnostem, tak českým a slovenským podnikatelům.

„Dvořák & spol., advokátní kancelář’s team
is dynamic, efficient, and flexible." Legal500

I

„Very knowledgeable about local laws and
regulations, and offers excellent value for
money." Chambers and Partners

Dvořák Hager & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc, Pobřežní 12
186 00 Praha 8
Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
E-mail: praha@dhplegal.com

www.dhplegal.com

Komplexní právní podpora v oblasti:
Právo obchodních společností. Fúze a akvizice
I Financování a kapitálový trh
I Obchodní smlouvy. Mezinárodní obchod a přeprava
I Nemovitosti a výstavba
I Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky. PPP
I Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
I Insolvence a restrukturalizace
I Pracovní právo
I Životní prostředí a odpady
I Energetika
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners je pravidelně doporučována renomovanými mezinárodními publikacemi jako
jsou Legal500 (oblast korporátního práva / fúzí a akvizic (M&A),
finančního práva / práva kapitálového trhu, nemovitostí a řešení
sporů), Chambers and Partners (oblast fúzí a akvizic, korporátního práva, pracovního práva a práva nemovitostí) a European
Legal Experts (oblast obchodního práva).
Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners byla v rámci soutěže
Právnická firma roku 2012 oceněna jako doporučovaná advokátní kancelář v kategoriích právo obchodních společností, fúze
a akvizice a pracovní právo.
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Challengers
never rest.
Dentons.
The new Global
Elite law firm
created by
Salans, FMC
and SNR Denton.*
*Acritas Global Elite Law
Firm Brand Index 2013.

Know the way.

dentons.com

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. patří k největším a nejuznávanějším v České republice.
Poskytujeme komplexní právní služby podnikatelské sféře i jednotlivcům. Specializujeme se především
na právo průmyslové, na problematiku ochrany duševního vlastnictví a na obchodní právo 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 místa v oborech rozhodování sporů, obchodní právo a právo společností.
Společnost Čermák a spol. získala v letech 2010, 2011 a 2012 cenu „IP Law Firm of the Year“,
udělovanou Managing Intellectual Property, pro Českou republiku a cenu „Právnická ﬁrma
roku 2010 a 2011 v oblasti duševního vlastnictví“ a „Právnická ﬁrma roku 2011 v oblasti práva informačních technologií“ udělovanou společností EPRAVO.CZ, akciová společnost.
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 pro harmonizaci ve vnitřním trhu). Většina klientů především v oblasti průmyslových práv využívá
výhod vyplývajících ze zastupování jedinou kanceláří v obou zemích. Centrální evidenci převzatých kauz
vede pražská kancelář, která v takových případech obvykle´zajištuje i styk s klienty.
Své právní služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce.

I

I

Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. Elišky Peškové 15 150 00 Praha 5
tel.: +420 296 167 111 fax: +420 224 946 724 e-mail: intelprop@apk.cz

I

I

www.cermakaspol.cz

I

I

I

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

www.akbsn.eu

Pobočky:
• Praha: Sokolská
39,
120000
z5ê39
ê, 12
00Praha
Praha2,2,tel.:
tel.:221
221995
995216-218,
216-218,vyřizuje
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pohledávkyDP
DPhl.m.
hl.m.Prahy
Prahy
• Přerov: nám. T.G.Masaryka 11, 750 02 Přerov, e-mail: akprerov@akbsn.eu
• SR:
ŠpitálskaMírové
10. P.O.Box
99Litoměřice,
Bratislava, e-mail:aklitomerice@akbsn.eu
Slovenská republika
Litoměřice:
nám. 22,
30, 8514
412 01
• SR: Špitálska 10. P.O.Box 22, 8514 99 Bratislava, Slovenská republika

Naše kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, zejména
v oblasti práva obchodního, občanského – procesního i hmotného, správního,
rodinného, pracovního a trestního. ZaZase i irozhodčím
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Advokátní kancelář
byla vyhodnocena jako
„Právnická firma roku“
v oblasti trestního práva
za rok 2010, 2011, 2012 a 2013.

BÕLINA & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁē S.R.O.
PATēÍ MEZI VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁēE
NA ÇESKÉM TRHU. PROSTēEDNICTVÍM ÇLENSTVÍ
V PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI INTERNATIONAL PRACTICE GROUP, SDRUŽUJÍCÍ ADVOKÁTY, AUDITORY A DAĂOVÉ PORADCE Z CELÉHO SVÕTA, SOUÇASNÕ ZAJIŠğUJE PRÁVNÍ POMOC
I V ZAHRANIÇÍ.
NÁŠ TÝM JE SLOŽEN ZE ZKUŠENÝCH PRÁVNÍKĩ,
Z NICHŽ NÕKTEēÍ SE VÕNUJÍ ADVOKACII JIŽ VÍCE
NEŽ 20 LET.
POSKYTUJEME PRÁVNÍ SLUŽBY VE VŠECH STÕŽEJNÍCH OBORECH PRÁVA. NAŠÍ SPECIALIZACÍ JE
ZEJMÉNA:
» OBCHODNÍ PRÁVO, PēEMÕNY SPOLEÇNOSTÍ,
FÚZE A AKVIZICE,
» PRACOVNÍ PRÁVO,
» PRÁVO VEēEJNÝCH ZAKÁZEK,
» SPORNÁ AGENDA VÇETNÕ ROZHODÇÍHO ēÍZENÍ.
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Advokátní kancelář
Achour & Hájek

A

chour & Hájek je česká, dynamicky rozvíjející
se advokátní kancelář s jasnou prioritou poskytovat výjimečný právní servis na nejvyšší
úrovni českým i mezinárodním klientům. Je
kladen důraz na právní vynalézavost, obchodní důvtip,
flexibilitu a jasnou a přímou komunikaci s klientem.
Právníci Achour & Hájek mají za cíl nalézat nejvhodnější
právní řešení upravené na míru jedinečným obchodním
cílům každého jednotlivého klienta a specifickým podmínkám každého konkrétního případu.
Tým právníků se vyznačuje dlouholetými zkušenostmi
z působení v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích, ve kterých byli zodpovědní za řízení
a koordinaci komplexních transakcí. Vysoká právní odbornost a nekompromisní dodržování profesní etiky je pro
ně samozřejmostí. Jsou také vedoucími osobnostmi v oblastech, ve kterých působí, s rozsáhlou zkušeností v řízení týmů a s cílem poskytovat právní řešení šitá na míru
jednotlivým klientům.

připraven poskytnout právní služby i v zahraničí. Právní
služby jsou poskytovány v českém, anglickém, německém i ruském jazyce.
Partner advokátní kanceláře Daniel Hájek se jako člen jedné z pracovních komisí Legislativní rady vlády ČR aktivně
podílí na vývoji legislativního prostředí v České republice.

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

Nemovitosti a stavební právo
Partneři i advokáti kanceláře Achour & Hájek studovali
na zahraničních univerzitách a mají hluboké znalosti českého i evropského práva. Samozřejmostí je znalost základních principů anglosaského práva a principů tvorby právních dokumentů v tomto systému práva. Prostřednictvím
spolupracujících advokátních kanceláří je Achour & Hájek
36 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Tým Achour & Hájek poskytuje široké spektrum služeb
ve všech oblastech nemovitostního a stavebního práva.
Právníci Achour & Hájek mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti nemovitostních transakcí. Služby advokátní kanceláře zahrnují poradenství v oblasti investic

a financování nemovitostí, development a facility managementu, realizací projektů a v oblasti stavebního práva.

Hospodářská soutěž a veřejná
podpora

Právo obchodních společností

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

Kancelář Achour & Hájek poskytuje komplexní právní podporu při všech korporátních procesech. Právníci
Achour & Hájek mají rozsáhlé zkušenosti s komplexním
právním servisem v souvislosti se založením společností
a všech souvisejících otázek, s navržením a revizí korporátních a skupinových struktur, včetně přípravy příslušné
dokumentace a s komplexním právním servisem v souvislosti s likvidací společností.

Soudní spory a rozhodčí řízení
Advokátní kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před soudy všech stupňů. Zastupuje své klienty jak v civilním, tak správním soudnictví. Rozsáhlé zkušenosti má i se zastupováním klientů v rozhodčím řízení.

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

Financování, kapitálové trhy
a bankovnictví
Achour & Hájek poskytuje komplexní právní poradenství
bankám, stavebním spořitelnám, pojišťovnám, investičním společnostem, obchodníkům s cennými papíry
a ostatním subjektům kapitálového trhu. Má podstatné
zkušenosti se zastupováním klientů při sjednávání investičních a provozních úvěrů, včetně přípravy komplexní zajišťovací dokumentace, emisemi korporátních dluhopisů
a všech oblastí fungování investičních fondů.

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

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

Právníci Achour & Hájek zajišťují komplexní právní poradenství v otázkách IP a IT. Mezi standardní úkoly, kterými
se kancelář zabývá, je pak příprava licenčních smluv, vyjednávání licenčních podmínek a due diligence IP compliance. Kancelář dále poskytuje služby v oblasti regulace
reklamy a sponzorování v televizním vysílání a na internetu, při přípravě obchodních smluv pro nákup a prodej
reklamy a při přípravě obchodních smluv v souvislosti se
zajištěním sponzorování. Dále poskytuje právní poradenství a připravuje smlouvy pro oblast product placementu,
licenčního řízení a pro pořádání výstav a jiných kulturních akcí.
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Trestní právo
Achour & Hájek poskytuje právní poradenství v otázkách
trestněprávních aspektů podnikatelské činnosti, zejména
pak trestněprávní odpovědnosti managementu velkých
a středních firem a trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Tým právníků má zkušenosti se zastupováním
poškozených osob v rámci trestního adhezního řízení.

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

• právní

poradenství britskému investičnímu fondu
MOUNT CAPITAL v otázkách nemovitostních projektů a sporné agendy.

PRO BONO
Vybrané reference advokátní
kanceláře Achour & Hájek:
• komplexní právní poradenství významné české developerské a stavební skupině Trigema, včetně poradenství s přípravou, developmentem a následným prodejem projektu na výstavbu administrativního centra
v Praze – Letňanech s pronajímatelnou plochou převyšující 80 tisíc m 2 pronajímatelné plochy;

• právní

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

• komplexní

právní poradenství největšímu asijskému
výrobci elektro součástek v souvislosti s jeho vstupem
na evropský trh, včetně nastavení distribuční sítě
a otázek hospodářské soutěže;

• právní poradenství přední česko-slovenské developerské skupině J&T Real Estate v souvislosti s přípravou,
realizací a prodejem developerských projektů v České
republice;

• právní poradenství Dopravnímu podniku hlavního měs-

Důležitou součástí firemní kultury v Achour & Hájek jsou
PRO BONO aktivity, kterým věnujeme stejnou pozornost
a důležitost jako ostatním záležitostem. V rámci svých pro
bono aktivit se kancelář stála partnerem jednoho z nejreprezentativnějších souborů české klasické hudby – Sukova komorního orchestru. Dále pak podporuje nezávislé
umělce a výtvarné umění a podílí se na celé řadě dalších
projektů na podporu občanské společnosti.

Vybraná získaná ocenění:
Prestižní mezinárodní ratingová společnost CHAMBERS
AND PARTNERS zařadila ve své publikaci CHAMBERS
EUROPE Gabriela Achoura, zakládajícího partnera advokátní kanceláře Achour & Hájek, mezi doporučované
právníky pro oblast nemovitostního práva v České republice. Prestižní nezávislá ročenka Legal 500 zařadila
ve svém novém vydání Legal 500 Europe 2013 Edition
advokátní kancelář Achour & Hájek mezi doporučované
advokátní kanceláře pro oblast nemovitostního práva
v České republice. Achour & Hájek se tímto zařadili mezi
nejlepší advokátní kanceláře specializující se na oblast
nemovitostí v České republice.

Internetová stránka www.achourhajek.com poskytuje
podrobný přehled zkušeností, odbornosti a vize advokátní kanceláře Achour & Hájek.

•

ta Prahy v otázkách několika nemovitostních projektů,
veřejné podpory, smluvních vztahů a financování;

• právní zastupování významného maloobchodního řetězce LIDL v souvislosti s přípravou, developmentem
a výstavbou několika supermarketů na území České
republiky a Slovenska, v otázkách hospodářské soutěže a sporné agendy;
38 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Achour & Hájek
ADRESA:
URL:
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Panská 7, Kaunický palác
110 00 Praha 1
www.achourhajek.com
office@achourhajek.com
270 006 111

Advokátní kancelář
Allen & Overy

A

llen & Overy si za celou svou více než 80letou
historii drží statut lídra trhu. I dnes, v roce
2014 nacházíme stále nové a originální způsoby řešení i těch nejsložitějších právních problémů, kterým naši klienti čelí.
V loňském roce jsme například poskytovali poradenství
ohledně největší emise dluhopisů sukuk v Saúdské Arábii
a první emise státních saúdských dluhopisů sukuk. Zabývali jsme se též otázkou financování největší solární elektrárny na světě v Arizoně a velkou měrou jsme se podíleli na projektu největší restrukturalizace státního dluhu
v historii, který byl stěžejní součástí řešení krize eurozóny
– toto je pouze ukázka několika z našich úspěchů, které
dokládají naše schopnosti.

Zástupce těchto kanceláří pravidelně zveme na setkání
s našimi právníky a klienty, na nichž sdílíme myšlenky
a posilujeme pracovní vztahy.
Když hovoříme o celosvětovém pokrytí, nejde nám jen o to
mít kanceláře v některých významných městech světa,
ale zejména o to, abychom soustředili veškeré naše zdroje
a možnosti a uplatnili je tam, kde to naši klienti potřebují.

Allen & Overy v České republice
5 077

2 770

Zaměstnanců

Právníků

512
Partnerů

42
Kanceláří

Díky kombinaci naší bohaté historie a zkušeností společně se schopností kreativně myslet a přistupovat
k věcem z neobvyklých úhlů pohledu, ale přitom podstupovat pečlivě promyšlená rizika, jsme postupně
vybudovali jednu z největších mezinárodních sítí mezi
právními kancelářemi s 42 pobočkami v 29 zemích.
V nedávné době jsme vstoupili na nové trhy a otevřeli
kanceláře v Hanoji, Ho Či Minově Městě, Casablance
a Istanbulu.

Od vstupu na český trh v roce 1992 jsme získali pověst
jedné z nejlepších kanceláří poskytujících právní služby
v České republice a naše praxe specializující se na bankovní a finanční právo získala vynikající renomé. To dokazuje každoroční hodnocení nezávislých odborných
publikací, např. Chambers & Partners nebo International
Financial Law Review, které hodnotí jak naši bankovní
a finanční praxi, tak její jednotlivé členy jako jedny z nejlepších v České republice.

Kromě toho pokračujeme v rozšiřování naší sítě přidružených právních kanceláří v dalších 100 zemích světa.

Většina našich právníků jsou Češi, z nichž mnoho dokončilo postgraduální studia v USA, Velké Británii nebo
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Německu a pracovalo v našich mezinárodních kancelářích, zejména v Londýně. Pro posílení rozsahu a hloubky svých zkušeností se naši právníci, včetně našich tří
partnerů, účastní pravidelných regionálních a mezinárodních školení s kolegy z celosvětové sítě Allen &
Overy.

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

• Allen & Overy – vítěz průzkumu TOP zaměstnavatelé
2011, 2012 a 2013 – kategorie Právník

• Allen & Overy byla v únoru 2013 již podruhé vyhodnocena nejlepšími vysokoškolskými studenty jako vítěz
kategorie „Právník“ v rámci průzkumu „TOP zaměstnavatelé“ pořádaného Českou studentskou unií.
• Allen & Overy oceněna za soustavnou podporu Pro
Bono v České republice

Allen & Overy získala v listopadu 2011 u příležitosti 3. výročí projektu Pro bono centrum ocenění od Pro bono aliance, dříve známé jako Public Interest Lawyers Association
(PILA).

•

Nedávná ocenění
• „IFLR Právní firma roku v České republice“
• Allen & Overy získala ocenění „Právní firma

roku
v České republice“, které převzala v dubnu 2013 na 14.
ročníku Výročních evropských cen IFLR (International
Financial Law Review).
• Allen & Overy – nejlepší právní kancelář v oblasti Bankovnictví a finance – Právnická firma roku 2012
• Allen & Overy se v listopadu 2012 stala vítězem kategorie „Bankovnictví a finance“ v pátém ročníku soutěže Právnická firma roku 2012 pořádaném společností
EPRAVO.CZ.
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Advokátní kancelář
Baker & McKenzie

B

aker & McKenzie se ve 20. století stala zosobněním pojmu globální právní firma a nyní, ve 21.
století, přichází s novou definicí, která odpovídá
na výzvy současné globální ekonomiky. Na vše
instinktivně nahlížíme z globální perspektivy, s rozsáhlými znalostmi trhu, podpořenými širokým rozhledem našich
více než 4 000 právníků v 74 kancelářích po celém světě.
Jsme charakterističtí globálním způsobem myšlení, práce i jednání, které překračují hranice zemí, jednotlivých
případů a oborů práva. Již od roku 1949 si zakládáme
na budování kultury, obchodního pragmatismu, profesních dovedností a mezilidských vztahů nezbytných k poskytování prvotřídních služeb přesně přizpůsobených
potřebám významných klientů po celém světě.
Naše komunita je založena na úzké spolupráci zástupců 60
národností. Díky svým kořenům a znalosti jazyka a kultury obchodu si dokážeme poradit s nuancemi místních trhů
po celém světě. A naše přátelské vztahy a široký záběr specializace nám umožňují snadno vyřešit komplexní problémy
z různých oborů a oblastí právnické praxe v kterékoliv zemi.
Díky naší snaze o maximální kvalitu služeb a péče o klienty doporučuje Chambers Global Directory of the World’s
Leading Lawyers naše právníky častěji a ve více zemích,
než je tomu u jakékoliv jiné globální firmy.

Pražská kancelář
Od roku 1993 jsme zastupovali řadu nadnárodních i tuzemských firem v transakcích, z nichž některé patřily

k největším a nejnáročnějším svého druhu v České republice, na Slovensku a ve středoevropském regionu.
Díky 26 právníkům a daňovým poradcům s oprávněním
provozovat praxi v tuzemsku i v zahraničí máme znalosti,
přehled a zkušenosti s místním právním systémem i s přeshraničními a mezinárodními právními transakcemi.

Oblasti specializace
• Fúze & akvizice
• Bankovnictví & finance
• Cenné papíry
• Právo nemovitostí a životního prostředí
• Řešení sporů
• Duševní vlastnictví
• IT/komunikace
• Farmaceutické právo & zdravotnictví
• Pracovní právo
• Daňové poradenství
• Soutěžní právo
• Obchodní právo
• Dodržování právních předpisů ve vztahu k činnosti
obchodních společností
• Energetika, těžební průmysl & infrastruktura
• Soukromý kapitál

•

Baker & McKenzie, v.o.s.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
www.bakernet.com
Prague.info@bakerweb.com
236 045 001
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Advokátní kancelář
Balcar Polanský Eversheds

P

rostřednictvím kanceláře v Praze, Ostravě a Bratislavě poskytuje Balcar Polanský Eversheds
široké spektrum právních služeb s orientací zejména na oblasti práva obchodního, finančního,
bankovního, M&A transakcí, práva nemovitostí a oblast
řešení sporů.
Naše praktické zkušenosti získávané již od roku 1990 nás
drží na čelních pozicích mezi nejvýznamnějšími českými
advokátními kancelářemi.
Jako člen Eversheds International jsme součástí jedné
z největších právních kanceláří na světě poskytujících
plné spektrum právních služeb, což nám umožňuje poskytovat klientům právní služby na globální úrovni.
Mezi klíčové důvody pro výběr naší kanceláře ze strany
klientů patří zejména:

• praktické

zkušenosti – dlouhodobě vytvářené zkušenosti, získané v České republice i v zahraničí, nám
umožňují poskytovat právní služby přesně vyhovující
Vašim požadavkům;
• kontinuita poskytování služeb – klíčem k úspěšné spolupráci je zachování kontinuity, pokud jde o:
• dlouhodobé rozvíjení vzájemně prospěšných vztahů,
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• poskytování služeb prostřednictvím stabilních týmů,
které se Však dovedou rychle přizpůsobit měnícím se
požadavkům,
• spolupráci s klienty, která bere v úvahu jejich přání
a potřeby;
• globální síť – se 44 právními kancelářemi v Evropě,
Asii, Africe a na Středním východě zapojenými do sítě
Eversheds International a spolu s dalšími „best friend“
a spolupracujícími kancelářemi v ostatních částech
světa je naše kancelář schopna splnit Vaše potřeby, ať
vyvstanou kdekoli.

Přístup ke klientům
Při poskytování právních služeb se řídíme následujícími
zásadami:

• Právní službu vnímáme nejen jako činnost zaměřenou
na výsledek, ale jsme si vědomi, že i způsob jejího poskytování musí být ve shodě se zájmy klienta.
• Plně respektujeme právo klienta na kontrolu a snahu
o optimalizaci nákladů vynakládaných na právní služby.
• Právní službu vnímáme jako komplexní činnost zahrnující v sobě analýzu stávajícího stavu, vytváření možných alternativ budoucího postupu včetně vyhodnoce-

ní možných rizik, návrhy konkrétních řešení v právní
rovině a zajišťování praktického prosazení takovýchto
řešení, toto vše i s vědomím dopadů a souvislostí neprávního charakteru.

Eversheds international – fakta
• Jedna z největších právních firem ve světě s více než
5000 lidmi včetně více než 570 partnerů a více než
3.500 právních poradců.
• 44 kanceláří ve velkých městech po celé Evropě,
na Středním východě, v Africe a Asii. Pobočky jsou v :
Ammánu, Abu Dhabi, Amsterdamu, Bagdádu, Bernu,
Birminghamu, Bratislavě, Bruselu, Bukurešti, Budapešti, Cambridgi, Cardiffu, Curychu, Doha, Dubaji, Dublinu, Edinburghu, Hamburku, Hong-Kongu, Ipswichi,
Johannesburgu, Kodani, Leedsu, Londýně, Madridu,
Manchesteru, Miláně, Mnichově, Newcastlu, Nottinghamu, Ostravě, Paříži, Praze, Rize, Rijádu, Římě, Rotterdamu, Šanghaji, Singapuru, Stockholmu, Tallinnu,
Vídni, Vilniusu, Varšavě i Ženevě; máme úzké vztahy
s preferovanými advokátními kancelářemi ve zbytku
Evropy, na Středním východě a v Americe;
• profesní étos – poskytovat vynikající služby považujeme za závazek; služby na míru, které překonají Vaše
očekávání;
• zastánci transparentnosti, odměny založené na hodnotě poskytnuté služby a partnerství s klientem – s cílem
zohlednit hodnotu odvedené práce, a nikoli náklady
na její poskytnutí;
• Zajišťujeme kontrolu nad náklady – bojujeme za cíl, který je klientovi nejbližší;
• Praktikujeme proaktivní přístup v právu i v řízení rizik
– prevence je základ.

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

Balcar Polanský Eversheds
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Revoluční 15
110 00 Praha 1
www.balcarpolansky.cz
office@bapol.cz
251 009 111
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Advokátní kancelář
Bělina & Partners
Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. (dále jen
„AKBP“) poskytuje komplexní právní služby české i zahraniční klientele. Tomuto zaměření odpovídá poskytování
služeb v širokém spektru odvětví platného práva, tak
i odpovídající počet, specializace a jazyková vybavenost
advokátů i advokátních koncipientů.
AKBP personálně a klientsky navazuje na činnost Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o., která zahájila své působení
v advokacii již v roce 1991. AKBP se nespokojuje „pouze“
s výkonem advokacie, ale nabízí svým klientům potřebný
přesah do pedagogické, vědecké a legislativní roviny.
AKBP poskytuje právní služby ve všech stěžejních oborech
práva. AKBP poskytuje právní služby v korporátní agendě,
a to při zakládání společností, správě společenstevních
záležitostí, při 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 se dlouhodobě
zabývá problematikou dominantního postavení soutěžitele, zakázaných kartelových dohod, spojování soutěžitelů,
zastupuje klienty ve správních řízeních vedených ÚOHS.

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

•

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.
AKBP poskytuje právní poradenství zadavatelům i dodavatelům v rámci zadávání veřejných zakázek. AKBP má
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Advokátní kancelář
Bird & Bird
Kdo jsme

Náš přístup

Bird & Bird je mezinárodní advokátní kanceláří, jejíž historie sahá až do roku 1846. V průběhu více než 160 let se
rozrostla z původně britské kanceláře do právní firmy globálních rozměrů, čítající celosvětově přes 1000 právníků,
poskytujících komplexní poradenství ve všech klíčových
oblastech obchodního práva.

Přístup společnosti Bird & Bird je charakteristický svým
zaměřením na specifika vybraných průmyslových a tržních odvětví, mezi které patří např. automobilový průmysl,
energetika, letecký průmysl, sektor finančních institucí,
telekomunikací a médií, farmacie, elektroniky a obecněji
odvětví zaměřená zejména na nové technologie a nové
postupy, které vyžadují inovativní a dlouhodobá řešení,
obchodního ducha a flexibilitu přístupu.

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

Bird & Bird dnes najdete v 17
zemích světa ve 25 kancelářích:
Abu Dhabi, Bratislava, Brusel, Budapešť, Copenhagen,
Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hamburg, Helsinky, Hong Kong,
Londýn, Lyon, Madrid, Milan, Mnichov, Paříž, Peking, Praha,
Řím, Šanghaj, Singapur, Skanderborg, Stockholm, Varšava
Máme také speciální pracovní skupinu soustřeďující se
na Rusko, Indii a úzké vazby s právními firmami v řadě
klíčových jurisdikcí jak ve Východní Evropě, tak v Africe,
na Středním Východě, v Asii a Spojených státech amerických.

Díky tomu jsme schopni poskytovat špičkové právní služby šité na míru klienta a přizpůsobené jeho konkrétním
potřebám.
Naše specializace a expertní znalosti potřeb klientů v jednotlivých sektorech, jakož i špičková znalost právního prostředí v jednotlivých jurisdikcích nám umožňují poskytovat služby v nejvyšší kvalitě a ke spokojenosti klienta,
která je pro nás rozhodující.

Tým Bird & Bird
Náš tým v České republice a na Slovensku sestává ze zkušených, vysoce kvalifikovaných právních poradců, kteří
poskytují svoje služby na nejvyšší úrovni. Náš tým poskytuje poradenství jak místním, tak mezinárodním korporacím a společnostem ve všech oblastech obchodního
práva, mezi něž se řadí zejména:
• Arbitráže, právní spory
• Bankovnictví a finance
• Fúze a akvizice
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• Mezinárodní finance
• Obchodní právo
• Ochrana osobních údajů
• Outsourcing
• Pracovní právo
• Právo duševního vlastnictví
• Právo EU a soutěžní právo
• Právo nemovitostí
• Restrukturalizace a insolvence
• Veřejné zakázky
Mezinárodní ocenění za rok 2013:

Co se o nás říká:
Bird & Bird is ‘one of the strongest law firms working
within Eastern Europe’. Ivan Sagál leads the team.
EMEA Legal 500, Corporate/M&A, Česká republika, 2013

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

Sources say: „It gave me huge comfort to deal with an
international firm with a Czech office.“

Legal Business Awards 2013 – TMT Team
of the Year
Managing IP 2013:
• IP Firm of the Year
• High Tech Team of the Year – Patents, Europe
Who’s Who Legal 2013
• Patents Law Firm of the Year
• Life Sciences Law Firm of the Year
• IT & E-commerce & Data Protection Law Firm
of the Year
• Regulatory Communications Law Firm of the Year

Chambers Europe, IP, Česká republika, 2013

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

„It feels like they are our in-house counsel, rather than
external.“
Chambers Europe, Česká republika, 2012

„Working with them is very refreshing as they are advisers in the true sense of the word: business-oriented
and always a few steps ahead of you, with solutions
for any situation.“

2013 – Women in Business Law Awards Winner
Europe

Naši klienti:
Mezi přední klienty Bird & Bird se řadí:
BT Group, Deutsche Telekom Group, Ericsson, Google, Interoute, Yahoo Group, Ciena Group, Etisalat Group, Level
3 Communication, Lenovo, Logica Group, Infosys, SAP
Group, MasterCard Group, Tom Tom Group, Volkswagen
Group, Caterpillar, General Motors Group, LG Electronics, Honeywell, HP Group, Energizer, Motorola, FujiFilm
Group, RWE Group, BNP Paribas, HSBC Group, Teva Pharmaceuticals Group, Actavis Group, Sanofi-Aventis Group,
Gedeon Richter Group, Peek & Cloppenburg atd.
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Chambers Europe, Česká republika, 2012

“The firm „really adds value“ in dealing with complex
oppositions, cancellations and other contentious matters, such as civil infringement litigation and anti-counterfeiting.”
World Trade Mark Review, Česká republika, 2012

•
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Advokátní kancelář
Brož & Sokol & Novák
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák (AK BSN) působí na trhu právních služeb víc než 20 let. Její existence
je veřejnosti dostatečně známa, a to zejména aktivitami
v tzv. sporné agendě, trestní i civilní. Pro zkušenosti získané v této agendě jsou advokáti AK BSN žádáni i v rámci
posuzování již nastalých situací z hlediska jejich právní
relevance a možného vedení sporu stejně jako k preventivní analýze možných rizik. S tím souvisí i přednášky
managementu obchodních společností. Kromě toho poskytují právní služby v celé řadě dalších právních odvětví.
Z právě uvedeného je zřejmé, že advokátní kancelář se
v podstatné části své agendy věnuje druhově velmi rozmanité trestní agendě a v rámci ní i nejzávažnější ekonomické kriminalitě. Trestní právo však nepostihuje jen
obhajoby fyzických osob, ale nově je zaměřeno i na trestní
odpovědnost osob právnických. I tato část agendy je advokátní kanceláří vyřizována. Lze bez nadsázky uvést, že
advokátní kancelář je největší v ČR, která se systematicky trestním právem v takové šíři zabývá. O kvalitě práce
svědčí i několikanásobné ocenění v rámci celostátní soutěže Právnická firma roku, kde v oboru trestního práva je
AK BSN již několikanásobných vítězem.
Další již zmíněnou oblastí je oblast občansko-právních
sporů, včetně vymáhání pohledávek, sporů obchodních
a arbitráží. Stručně řečeno sporná agenda je další doménou AK BSN. O kvalitě služeb rovněž svědčí ocenění udí-

lená opakovaně ve shora uvedené soutěži, kde AK BSN
je velmi doporučovanou firmou pro oblast vedení sporů
a arbitráží.
Mimo zmíněných stěžejních oblastí se AK BSN zabývá
i dalšími právními oblastmi, mimo jiné právem obchodních společností, insolvenčním právem, pracovním právem, nemovitostním právem, správním právem, ústavním právem jakož i právem na ochranu osobnosti. Zvláštní pozornost je věnována oblasti řízení před Evropským
soudem pro lidská práva. Celkový rozsah záběru je dán
i tím, že v rámci AK BSN působí na 30 právníků, a to jak
v Praze, tak v Přerově. Právní služby je schopna AK BSN
poskytovat přímo i na Slovensku, neboť partneři kanceláře jsou zapsáni jako advokáti i u Slovenské advokátní
komory.
Advokáti AK BSN jsou schopni poskytovat právní služby
v jazyce anglickém německém, francouzském, španělském a na úrovni rodilých mluvčích i v jazyce polském,
ruském a ukrajinském.
Vzhledem k trvalé spolupráci s daňovými poradci a auditory je AK BSN schopna zabezpečit i právní služby související s uvedenými obory.
AK BSN může s výslovným souhlasem našich klientů
uvést nejvýznamnější z nich, zejména ve sféře korporátní
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klientely, eventuálně orgánů státní správy a samosprávy.
Dlouhodobě poskytujeme právní služby společnostem
GE Money Bank a.s., Citibank plc., mBank, Česká exportní banka, Magistrát hl. m. Prahy, Česká spořitelna a.s.,
Státní pozemkový úřad, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
některé městské části Hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy.
Advokátní kancelář obsazuje přední místa v celosvětových i celoevropských ročenkách významných právních
firem v jednotlivých zemích (Chambers Europe). Na tuzemské platformě získala mimo jiné ocenění Jasná volba
a 1. místo v kategorii advokátních kanceláří ankety TOP
Zaměstnavatelé pořádané Českou studentskou unií a 2.
místo v oboru právo soutěže TOP 100 IDEAL Employers
Universum.
Advokátní kancelář je členem mezinárodní sítě advokátních kanceláří International Jurists a je schopna svým
klientům zabezpečit právní službu v podstatě po celém
světě.
Advokáti AK BSN působí i jako rozhodci dle zákona č.
216/94 Sb. a jsou zapsáni v seznamu ministerstva spravedlnosti.
Doba působení AK BSN na trhu právních služeb a její výsledky opravňují i k tvrzení, že je přistupováno ke klientům s maximální odpovědností a vážností, respektují se
jejich konkrétní potřeby a podmínky. Je dbáno na udržování vysoké profesní úrovně všech členů advokátní kanceláře. Při poskytování právní služby jsou plně respektována pravidla profesionální etiky advokátů ČR.
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Brož & Sokol & Novák
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120 00 Praha 2
www.akbsn.eu
advokati@akbsn.eu
224 941 946

Advokátní kancelář
Clifford Chance
Představení pražské kanceláře
Clifford Chance má v Praze pobočku již od roku 1995.
Dnes v ní působí přibližně 40 právních a daňových specialistů, kteří poskytují komplexní služby v nejrůznějších
tuzemských, regionálních i mezinárodních záležitostech.
Pražská kancelář nabízí komplexní služby ve všech oblastech komerčního práva včetně daňového poradenství.
Právníci kanceláře poskytují poradenství ohledně českého, slovenského, anglického a evropského práva, a to v několika jazycích.
Jsme přední právnickou firmou na českém trhu a mezinárodní právní ratingové publikace nás pravidelně označují
jako jedničku v mnoha klíčových oblastech, na něž se primárně zaměřujeme.
Clifford Chance byla v roce 2013 zvolena ratingovou agenturou Chambers & Partners „Evropskou právnickou firmou roku" a „Mezinárodní právnickou firmou roku".

Stojíme v popředí právního dění a máme rozsáhlé znalosti obchodního a právního prostředí v mnoha sektorech,
včetně private equity, energetiky a infrastruktury, zdravotnictví, biologie, chemického průmyslu a technologie,
médií a telekomunikací.
Díky mezinárodní síti kanceláří, rozsáhlým zkušenostem
a zdrojům, zaměření na jednotlivé sektory a špičkovým
odborným znalostem jsme schopni vyhovět požadavkům
našich klientů v České i Slovenské republice, zejména pokud jde o mezinárodní transakce.
V poslední době jsme poskytovali poradenství
například v rámci těchto významných transakcí:

• Skupině

Czech Coal ohledně vyjednání smlouvy
o dodávkách uhlí pro společnost ČEZ s platností na 50
let a s možností případného budoucího odkupu elektrárny Počerady o instalovaném výkonu 1000 MWe
na základě dvou prodejních opcí.

• Emma Delta v souvislosti s její vítěznou nabídkou týKorporátní praxe
Právníci z naší pražské kanceláře poskytují právní poradenství v celé řadě otázek souvisejících s korporátním a obchodním právem se zaměřením na následující oblasti: fúze
a akvizice, obecné otázky týkající se práva obchodních společností, komerční právo a problematiku regulace.

kající se rozhodujícího podílu v řecké společnosti Hellenic Football Prognostics Organization S.A. ("OPAP"),
podnikající v hazardním průmyslu.

• Pfizer ohledně due diligence, struktury a odštěpení jejích českých a slovenských divizí Animal Health v rámci globální transakce.
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• RWE

Supply & Trading CZ, a.s., české dceřiné
společnosti RWE, v souvislosti s náročnou swapovou
transakcí realizovanou s Macquarie Infrastructure
and Real Assets (Europe) Limited, zahrnující konsolidaci a zefektivnění činností souvisejících s distribucí
a prodejem plynu.

• KKCG v otázkách týkajících se převzetí společnosti
SAZKA a.s., včetně nedávné akvizice zbývajícího 50%
podílu ve společnosti SAZKA od společnosti PPF a.s.

ti Primus CE s.r.o. ve výši 59 milionů EUR a refinancováním jejího stávajícího zadlužení.

• UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jako agentovi
a pověřenému vedoucímu aranžérovi a Citibank Europe plc, České spořitelně, a.s., Československé obchodní bance, a.s. a Komerční bance, a.s. jako aranžérům
v souvislosti s financováním ve výši 3 miliardy, poskytovaným společnosti Telefonica Czech Republic, a.s.

• syndikátu bank, vedeném Erste Bank a Českosloven• The Riverside Company ohledně přeshraniční akvizice většinového podílu ve společnosti Bohemia Interactive Simulations, předním poskytovateli softwarových technologií pro výcvikové systémy a interaktivní
simulátory.

skou obchodní bankou, v souvislosti s úvěrem ve výši
10 miliard CZK, poskytovaným FALCON BORROWER
S. a r.l. a TMCZ HOLDCO II (LUX) S. a r.l., společnosti
vlastnící téměř 40procentní podíl v T-Mobile CZ.

• UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jako jednomu
• Mitsui & Co., Ltd. v souvislosti se společným podnikem se španělskou vodárenskou společností Gestión
Integral del Agua, S.A (“Aqualia”), který zahrnoval
akvizici 49% podílu ve společnosti Aqualia Czech, S.L.,
která je majitelem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK), české vodárenské společnosti, jež provozuje síť 80 vodárenských závodů v regionu severní Moravy a Slezka.
Finanční praxe

z pověřených manažerů v souvislosti s nabídkou eurobondů v hodnotě 200 milionů EUR, které budou vydávány Městem Praha.

• Citigroup Global Markets Limited a J.P. Morgan
Securities plc ohledně aspektů anglického a slovenského práva v souvislosti s Reg S Eurobond, který
vydala SPP Infrastructure Financing B.V. a jehož ručitelem byla společnost Eustream, a.s., slovenský provozovatel přenosové soustavy zemního plynu.

Naše finanční praxe si za svých 17 let existence na českém
trhu vybudovala vynikající reputaci s týmem, který se zaměřuje na kompletní škálu bankovních a finančních transakcí a transakcí na kapitálových trzích. Zkušenosti našich
profesionálních poradců zahrnují všechny formy (včetně
syndikovaných či jiných mezinárodních a místních) bankovních transakcí v České a Slovenské republice.

• OTE, a.s., státem vlastněné společnosti, jejímž před-

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

Nemovitostní praxe pražské kanceláře Clifford Chance
byla založena v roce 1997 a dnes je tým zkušených poradců pod vedením Emila Holuba jednou z nejlépe zavedených a specializovaných praxí pro poradenství v oblasti
nemovitostí. Tým našich specialistů se podílí na nejvýznamnějších transakcích na českém i mezinárodním trhu
a tudíž má zkušenosti se všemi aspekty práva nemovitostí, včetně daňového poradenství. Právníci z oddělení realit mají dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé zdroje pro řízení

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

• Erste Group AG a Komerční banka, a.s. v souvislosti s financováním akvizice české výrobní společnos50 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

mětem podnikání jsou činnosti operátora trhu s elektřinou a plynem, v souvislosti s financováním jejích
provozních potřeb a dočasným financováním pro účely dotací na energie z obnovitelných zdrojů.

Nemovitostní praxe

komplexních transakcí, včetně akvizic a prodeje a přípravu složité dokumentace. Díky celosvětovému zastoupení
Clifford Chance, získala naše mezinárodní poradenská
praxe v oblasti realit mimořádně rozsáhlé zkušenosti
a podílela se tak na celé řadě výjimečných a inovativních
transakcí na českém i mezinárodním realitním trhu.

• Skanska

Mezi nejvýznamnější transakce z poslední doby se
řadí poskytování poradenství:

V pražské kanceláři Clifford Chance se zabývá oblastí
restrukturalizací a insolvencí tým jedenáct specialistů,
včetně dvou partnerů. S ohledem na jednotlivé případy,
které často zahrnují rovněž daňové, finanční nebo nemovitostní aspekty, se počet specialistů dle potřeby zvyšuje.
Náš tým pro insolvenční právo a restrukturalizace poskytuje klientům v úzké spolupráci s korporátní a nemovitostní praxí poradenství při realizaci nejnáročnějších
a nejsložitějších transakcí na trhu. Specialisté v rámci
týmu disponují rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti bankovnictví a finančnictví, které uplatňují zejména při
poskytování poradenství ohledně úvěrového financování
insolventních společností, což je oblast, v níž má pražská
kancelář Clifford Chance vedoucí postavení na trhu.

• Aberdeen

Asset Management Deutschland AG
při prodeji jednoho z největších kancelářských komplexů v Praze – "The Park" – dceřiné společnosti firmy
Starwood Capital Group. Jednalo se o velice složitou
transakci, v rámci níž tři německé otevřené podílové fondy prodávaly celkem devět budov, které byly
ve vlastnictví pěti společností s ručením omezeným
a čtyř komanditních společností. Jde o historicky
vůbec největší prodej kancelářských objektů
v České republice.

Property Czech Republic v souvislosti
s akvizicí kancelářského developerského projektu Corso IIb v Praze 8 – Karlíně.

Insolvenční právo
a restrukturalizace

• Union

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

• Rodamco Česká republika, s.r.o., členovi skupiny
Unibail-Rodamco Group, jako vedoucímu partnerovi
v rámci společného podniku s Orco Property Group,
v souvislosti s výstavbou nového obchodního centra
v Praze a dále ohledně komplexních otázek souvisejících se společným podnikem s Orco Property Group
a akvizicí pozemků od Orco Property Group. Hlavním
účelem společného podniku je výstavba obchodního
centra v areálu bývalé železniční stanice v městské
části Praha 7 – Bubny, jehož plánovanou součástí budou obytné, kancelářské a maloobchodní prostory.

• Goodman

Czech Republic ohledně akvizice pozemku a výstavby lehké výrobní haly na klíč o rozloze
30 000 m2 v průmyslové oblasti Kolín-Ovčáry pro Ingersoll Rand Equipment Manufacturing.

Mezi nejvýznamnější transakce z poslední doby se
řadí poskytování poradenství:

• KKCG

jako poskytovateli úvěrového financování
ohledně nejrůznějších aspektů insolvenčního řízení
týkajícího se společnosti PILSEN STEEL s.r.o. Poradenství zahrnovalo zejména otázky týkající se poskytnutí
úvěrového financování a případné účasti klienta v procesu reorganizace PILSEN STEEL, včetně specifických
aspektů jednotlivých reorganizačních scénářů a jednání s bankou Vneshekonombank.

• Československá

obchodní banka, a.s. a Crédit
Agricole CIB (dříve CALYON S.A.) ohledně postoupení veškerých pohledávek ČSOB a Credit Agricole CIB vyplývajících z termínového, revolvingového
a kontokorentního úvěru ve více měnách s bankovním
akreditivem a bankovní zárukou, který byl poskytnut společnosti TATRA a jejím čtyřem dceřiným společnostem, na společnost J&T Bank, k němuž došlo
po více než třech letech pokusů o restrukturalizaci
a které mělo za následek více než 50 smluvních dodatků a čtyři nová znění smluv, spolu s odpovídajícími
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změnami vlastnické struktury společnosti TATRA,
akcionářských ujednání a vnitroskupinového financování. Jednalo se o jednu z největších transakcí v České
republice zahrnující postoupení pohledávek vyplývajících ze smlouvy o syndikovaném úvěru.

Řešení sporů a arbitráže
Pražská kancelář Clifford Chance může v rámci své praxe
také nabídnout poradenství v oblasti řešení sporů formou
zastupování v soudních nebo rozhodčích řízeních, jakož
i v oblasti řešení sporů smírnou cestou formou narovnání.
Náš tým nabízí rozsáhlé zkušenosti s řešením nejrůznějších typů transakcí v nejrůznějších segmentech trhu. Specializuje se na vedení složitých sporů, v rámci nichž využívá odborných znalostí právníků naší kanceláře, kteří se
příslušnými právními oblastmi zabývají. Naše kancelář
se tak podílela na zastupování klientů ve sporech v oblastech nemovitostí, insolvence, hospodářské soutěže, korporátní a bankovnictví.
Jednotliví specialisté navíc úzce spolupracují s ostatními
kolegy v rámci globální sítě Clifford Chance při řešení
případů, které zahrnují zahraniční právo nebo právo Evropské unie. Ve spolupráci s ostatními praxemi Clifford
Chance se rovněž podílíme na rozvoji iniciativ v oblasti
tzv. compliance a jiných metod umožňující klientům snížit
riziko vzniku sporů s regulačními orgány.

•

Clifford Chance LLP
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Jungmannova 24
110 00 Praha 1
www.cliffordchance.com
prague-office@cliffordchance.com
222 555 222
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Advokátní kancelář
CMS Cameron McKenna
Právní firma roku ve střední
a východní Evropě
Chambers Europe Awards for Excellence, 2012

CMS v České republice
– již více než dvě desetiletí
Pražská kancelář CMS byla založena v roce 1991. Kancelář má kromě českých právních poradců i několik zahraničních právníků a poskytuje rozsáhlou škálu právních
služeb domácím i zahraničním klientům. Naše kancelář
je mezi svými klienty vysoce ceněna zejména pro svou
schopnost spojovat mezinárodní zkušenosti se znalostmi
místního prostředí.

právního poradenství poskytovaného i v rámci přeshraničních transakcí.

"[CMS Prague] má vynikající znalost místního i regionálního podnikatelského prostředí. Tým má proaktivní
a praktický přístup."
Chambers Europe 2013

"[Právníci CMS] Zaměřují se na výsledek každé transakce a mají velmi vysoký standard práce.''
Chambers Europe 2013

"Právníci [CMS] jsou vynikající ve všem, co dělají,
a vždy splní všechna naše očekávání; mají inovativní
myšlení a jsou zkušení i v oblasti vyjednávání.“
Chambers Europe 2013

Největší zastoupení v Evropě
CMS Cameron McKenna je spoluzakladatelem CMS
– jedné z nejvýznamnějších asociací mezinárodních
advokátních kanceláří, poskytujících právní a daňové
poradenství. CMS má v současnosti zastoupení ve 30
jurisdikcích s 55 kancelářemi ve 49 městech. CMS byla
založena v roce 1999, tvoří ji deset společností a zaměstnává více než 2 800 právních a daňových poradců. Díky
kombinaci místních znalostí a velkému počtu kanceláří
ve světě je CMS schopna zajistit koordinaci a jednotnost

Výběr významných zkušeností
zahrnuje poradenství klientům
v několika sektorech
Nemovitosti a výstavba

• Poradenství Standard Life Investments v souvislosti s akvizicí portfolia retiailových center zahrnující
dvě největší retailová centra v České republice a jedno
centrum v Polsku.
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• Poradenství Pramerica Real Estate Investors v sou- Finanční instituce
vislosti s prodejem kancelářských budov Stará Celnice
a Dvorana v Praze.

• Poradenství MetLife v souvislosti s akvizicí pojišťo-

• Poradenství Impact-Corti Development v souvislosti s výstavbou, financováním a pronájmem kancelářského projektu Green Point v Praze.

ven v odvětví životního pojištění v České republice
a Maďarsku a pojišťovny v odvětví životního pojištění a penzijního fondu v Rumunsku od pojišťovny
Aviva.

• Poradenství UBM v souvislosti s výstavbou a proná-

• Poradenství MetLife v souvislosti s fúzí Aviva pojiš-

jmem kancelářského komplexu Dock v Praze.

ťovna a Amcico životní pojišťovna (dnes MetLife pojišťovna).

• Poradenství TREI Real Estate v souvislosti s výstavbou nákupního centra a prodejem portfolia supermarketů v České republice.

Energetika a těžký průmysl

• Poradenství

Marsh, přednímu mezinárodnímu pojišťovacímu makléři a poradci v řízení rizik, v souvislosti s akvizicí 15% podílu ve společnosti INSIA, nejvýznamnější pojišťovací makléř v České a Slovenské
republice.

• Poradenství

Alpiq, přední švýcarské společnosti
obchodující s energiemi, v souvislosti s plánovanou
dražbou uhelné elektrárny v Kladně a teplárny ve Zlíně.

• Poradenství

CEMEX, přednímu výrobci stavebních
materiálů, v souvislosti s akvizicí tří kamenolomů
od společnosti Eurovia a v otázkách pronájmu kamenolomů v České republice.

• Poradenství AnaCap Financial Partners v souvislosti s akvizicí Banco Popolare Česká republika (dnes
Equa bank), české dceřiné společnosti italské Banco
Popolare, a také v souvislosti s následnou restrukturalizací Equa bank a Credoma, českého poskytovatele
hypotekárních úvěrů.

Technologie, media a telekomunikace

• Poradenství BP ENERGY EUROPE LIMITED v sou- • Poradenství A&N Media Limited, plně vlastněné dcevislosti se založením české pobočky a se získáním licence pro obchodování s plynem.

• Poradenství AES, přednímu výrobci elektřiny a tepla pro podniky, ohledně prodeje její teplárny v České
republice o výrobní kapacitě 50 MWe a 177 MWth
vyrábějící tepelnou a elektrickou energii v Plané nad
Lužnicí.

• Poradenství

Advent International v souvislosti
s akvizicí 100% podílu společností TES Vsetín a MezServis (TES). TES je jedním z předních evropských
výrobců elekrických generátorů a jejich komponentů
vyráběných na zakázku, používaných na výrobu tradičních i obnovitelných zdrojů energie.
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řiné společnosti Daily Mail Group a General Trust Plc,
v sedmi jurisdikcích (včetně České republiky) ohledně
strategického prodeje vůdčích online pracovních a automobilových portálů v šesti zemích střední a východní Evropy.

• Poradenství MIH Allegro v souvislosti s akvizicí kontrolního podílu ve společnosti Netretail Holding, online
prodejce působícího ve střední a východní Evropě,
od stávajících akcionářů, včetně Intel Capital a MCI
Management.

• Poradenství při prodeji podniku na výrobu snímačů
společnosti Honeywell a taktéž poradenství týkající se prodeje akcií Honeywell Control společnosti
Sensata Technologies v České republice.

• Poradenství

Mid Europa Partners v souvislosti
s akvizicí společnosti České Radiokomunikace a.s.,
poradenství v souvislosti s vendor due diligence při
prodeji Českých Radiokomunikací konsorciu fondů
spravovaných společností Macquarie

• Poradenství v souvislosti s plánovanou akvizicí přední
satelitní společnosti v České republice a na Slovensku.

Spotřebitelský a automobilový průmysl

• Poradenství Advent International v sedmi zemích
(Česká republika, Francie, Maďarsko, Holandsko, Polsko, Rusko a Slovensko) v souvislosti s akvizí společnosti Provimi Pet Food (PPF) od Provimi Group. PPF je
třetí největší výrobce značkového suchého a konzervovaného krmiva pro domácí zvířata v Evropě.

• Poradenství vlastníkům společnosti Candy Plus, významnému českému výrobci cukrovinek, v souvislosti
s prodejem společnosti finskému investorovi Raisio
plc.

• Poradenství Grammer AG v souvislosti s českými aspekty akvizice nectec Automotive od společnosti F.S.
Fehrer GmbH & Co., včetně poradenství v oblasti due
diligence.

• Poradenství

Henniges Automotive/Littlejohn
& Co. v souvislosti s akvizicí české výrobní společnosti
produkující vysoce technicky náročné těsnící systémy
pro automobilový průmysl.

Poradenství Neturen, japonskému výrobci komponentů
pro automobilový průmysl, v souvislosti s projektem výstavby na zelené louce v industriálním parku Triangle
v Ústí nad Labem.

•

CMS Cameron McKenna v.o.s.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Palladium, Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1
www.cms-cmck.com
prague@cms-cmck.com
296 798 888
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Advokátní kancelář
Čermák a spol.

A

dvokátní a patentová kancelář Čermák a spol.
patří k největším a nejuznávanějším ryze českým 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, průvodce 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 místa v oborech rozhodování
sporů, obchodní právo a právo společností.
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).
Čermák a spol. poskytuje právní služby v českém, slovenském, anglickém, německém, francouzském a ruském
jazyce.
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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 pro harmonizaci ve vnitřním trhu). Většina klientů především v oblasti průmyslových práv využívá výhod vyplývajících ze
zastupování jedinou kanceláří v obou zemích. Centrální
evidenci převzatých kauz vede pražská kancelář, která
v takových případech obvykle zajišťuje i styk s klienty.
Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol. je členem
sítí kanceláří INTERLEGES. Současně je společnost aktivní v mezinárodních asociacích INTA, AIPPI, LES, ECTA,
IBA a DACH.
Výhodou pro klienty je rovněž aktivní činnost kanceláře
v Americké obchodní komoře, Britské obchodní komoře,
Německé obchodní komoře a Francouzsko-české a Česko-francouzské obchodní komoře. Za významný úspěch
považujeme mj. úspěšné hájení práv společnosti Budějovický Budvar, n.p. k ochranným známkám BUDWEISER
a BUD, a to včetně řízení před Evropským soudním dvorem v Lucemburku a koordinace postupu proti společnosti Anheuser-Busch, Inc. (nyní Anheuser-Busch InBEV)
ve více než 40 zemích světa.

•

Čermák a spol.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Elišky Peškové 15
150 00 Praha 5
www.apk.cz
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Advokátní kancelář
Dáňa, Pergl & Partneři

A

dvokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři je
českou advokátní kanceláří s patnáctiletou
historií, která od samého počátku šla cestou
oborové specializace s důrazem na poskytování vysoce profesionálních a specializovaných služeb.
Od samého počátku jsme nespoléhali na pouhou znalost
platného práva, ale vždy jsme se snažili klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchodnímu
případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických,
daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech. Za tímto účelem si Advokátní kancelář
Dáňa, Pergl & Partneři vytvořila síť úzce spolupracujících odborníků, kteří jsou připraveni efektivně a profesionálně spolupracovat na jednotlivých případech Advokátní kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři.
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři byla od samého počátku advokátní kanceláří mladou a dynamickou, tento charakter si udržela do současnosti. Vždy byl
věnován důraz dalšímu vzdělávání právníků Advokátní
kanceláře Dáňa, Pergl & Partneři a jejich specializaci.
Naše cesta je specializace, protože můžeme být dobří
jen tehdy, pokud se každý člen našeho týmu věnuje výhradně svému segmentu a Advokátní kancelář Dáňa,
Pergl & Partneři tak díky svému týmu, jako celku, může
nabídnout specializované komplexní služby na vysoké
úrovni.

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři se jako jedna z předních českých advokátních kanceláří zaměřuje
na rozvíjení a zavádění moderních metod řízení. Tato orientace se odráží ve struktuře firmy, která je rozčleněna
na oddělení, např. právo obchodních společností, právo
kapitálových trhů, právní vztahy k nemovitostem, stavební a pojišťovací právo, společenské a pracovní právo,
občanské právo a právo duševního vlastnictví. Na jednotlivých kauzách tak vždy spolupracuje tým zkušených
právníků z různých oblastí. Tento přístup k organizaci,
známý z praxe vyspělých světových právních firem,
umožňuje poskytování právních služeb na nejvyšší odborné úrovni v ČR.
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři je rovněž mladá a dynamická firma, která stejně jako její klienti rychle
expanduje v rozvíjejícím se prostředí.
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři je česká advokátní kancelář s nadnárodním přístupem. Všichni
právníci poskytují právní pomoc podle českého práva
také v angličtině nebo němčině a při své práci využívají
postupy obvyklé u nejlepších právních firem v zahraničí. Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři má úzké
pracovní kontakty s řadou právních firem v zahraničí
a získává tak znalosti o metodách právní praxe v těchto
zemích. Tímto přístupem oslovuje převážně zahraniční
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klientelu, zastoupenou jak individuálními podnikateli,
tak i nadnárodními společnostmi.
Advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři od samého
počátku vždy používá ke své práci nejmodernější techniky. Tento přístup lze demonstrovat tím, že vyvinula svůj
vlastní software pro řízení právní praxe, který je svého
druhu unikátní. Vedle toho je samozřejmostí při zpracovávání složitých a časově náročných kauz využívání sofistikovaného software Microsoft Office Project.

•

Dáňa, Pergl & Partneři
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Na Ořechovce 580/4
162 00 Praha 6
www.akdpp.cz
akdpp@akdpp.cz
224 232 611

Advokátní kancelář
Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
Dentons
Dentons je globální právní firma odhodlaná poskytovat svým klientům konkurenční výhodu ve stále složitějších a vzájemně provázaných tržních podmínkách.
Firma vznikla v březnu 2013 spojením mezinárodní
advokátní kanceláře Salans LLP, kanadské advokátní
kanceláře Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) a mezinárodní advokátní kanceláře SNR Denton. Dentons je vybudována na pevných základech těchto tří vysoce hodnocených advokátních kanceláří. Každá z těchto kanceláří si získala vynikající pověst a klientelu tím, jak
dokázala reagovat na lokální, regionální i přeshraniční
potřeby širokého spektra klientů – od fyzických osob
a podnikatelů, přes malé a začínající podniky, všechny
složky veřejné správy na místní, regionální i národní
úrovni, až po střední a velké soukromé i veřejné společnosti, včetně nadnárodních korporací a globálních
entit.
Klienti Dentons mohou nyní těžit ze znalostí 2 600 právníků a dalších odborníků působících ve více než 75 kance-

lářích v 52 státech Evropy, včetně Spojeného království,
Ruska a Společenství nezávislých států; Spojených států
amerických, Kanady; Asie, se zřetelem na Blízký a Střední východ, a rovněž Afriky. Firma Dentons je odhodlána
změnit status quo v právních službách, mimo jiné nabídkou kreativních, avšak spolehlivých podnikatelských
a právních řešení.

Pražská kancelář
V pražské kanceláři Dentons působí tým 34 právníků.
V České republice poskytujeme klientům právní poradenství od roku 1991. Jak odborné skupiny tak i četní právníci pražské kanceláře Dentons jsou každoročně zařazováni
mezi přední experty v různých oblastech práva nezávislými mezinárodními odbornými hodnotícími publikacemi,
jako například Chambers Global, Chambers Europe
a Legal 500. V roce 2013 byla naše pražská kancelář již
počtvrté vyhlášena Právnickou firmou roku v prestižním
žebříčku advokátních kanceláří organizovaném společností epravo.cz.
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Služby pražské kanceláře Dentons pokrývají jak transakční činnost, tak i právní záležitosti spojené s provozem podniku. Poskytujeme právní poradenství mnohým zahraničním i domácím klientům v různých oblastech podnikatelského života včetně fúzí a akvizic, zakládání joint venture,
private equity/venture capital, bankovnictví, financování
a kapitálového trhu, privatizací a realitních transakcí. Aktivní jsme i ve sporné agendě. Vedoucím partnerem kanceláří Dentons v Praze a Bratislavě je Ladislav Štorek.

Vybrané transakce
Korporátní právo, fúze a akvizice
NAY: Poradenství slovenské společnosti vlastnící řetězec prodejen specializovaných na prodej elektroniky při
akvizici řetězce 26 obchodů Electro World ve Slovenské
a České republice formou share deal od společnosti Dixons Retail.
Carlsberg: Poradenství při akvizici 51 % podílu Žateckého pivovaru v České republice prostřednictvím své dceřiné společnosti Baltika. Carlsberg tak přidal českou značku Žatecké pivo do svého portfolia.
Westmont Hospitality Group: Poradenství při prodeji
hotelu InterContinental v Praze společnosti Best Hotel
Properties.
Garmin: Poradenství vedoucímu světovému výrobci navigačních technologií při akvizici českých distribučních
společností.
MOL: Poradenství při akvizici sítě 125 čerpacích stanic
Pap Oil v České republice. Akvizice se stala největším
petrolejářským obchodem roku. Po úspěšném dokončení
transakce měla skupina MOL pod značkou Slovnaft zahrnovat 149 čerpacích stanic po celé zemi s podílem na trhu
téměř 5 % a měla se tak stát pátou největší společností podle počtu čerpacích stanic.
Merck Sharp & Dohme (MSD): Poradenství druhé největší farmaceutické společnosti na světě v souvislosti
s lokálními aspekty její integrace se společností Schering
Plough jako součásti celosvětové fúze.
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Financování
pbb Deutsche Pfandbriefbank a UniCredit Bank
Austria: Poradenství při refinancování portfolia pěti moderních logistických parků v České republice, na Slovensku a v Polsku, vlastněných skupinou Point Park Properties (P3) ve výši 215 miliónů EUR.
Raiffeisenbank: Poradenství při financování akvizice
společnosti T Machinery a.s. společností TOMÁŠ group
a při souvisejícím provozním financováním.
Klub předních českých bank: Poradenství ohledně akvizičního a provozního financování ve výši 170
miliónů EUR pro dlužníka podnikajícího v oboru těžkého strojírenství, patřícího do jedné z významných
českých podnikatelských skupin, přičemž akvizice se
týkala německé společnosti ze skupiny na pokraji insolvence.
Sberbank Slovensko: Poradensví aranžérovi a agentovi syndikovaných úvěrů ve výši 870 miliónů EUR pro
Slovenské elektrárne, slovenskou energetickou společnost
patřící do skupiny ENEL. Jeden z úvěrů byl zaručen EXIAR
(Export Insurance Agency of Russia, Ruskou exportní pojišťovací agenturou). Poskytovali jsme také poradenství
ohledně zajištění.
Česká spořitelna: Poradenství při refinancování nemovitostního portfolia CTP v Brně, Plzni a Pohořelicích
ve výši 92 milionů EUR, včetně poradenství ohledně
strukturování transakce.
Česká exportní banka: Poradenství v souvislosti s financováním ve výši 31 milionů EUR od OOO Russkat
za účelem výstavby továrny na ohnivzdorné měďěné tyče
v Ruské federaci firmou PSJ.
UniCredit Bank Czech Republic: Poradenství v souvislosti s investičním úvěrem ve výši 17 milionů EUR pro
nákup zařízení pro německou společnost těžící zemní
plyn.
Raiffeisenbank: Poradenství při financování první fáze výstavby střední hydroelektrárny o výkonu

2,7 MW na řece Labi ve výši 16,2 miliónu EUR. Poskytovali jsme rovněž poradenství při financování druhé
fáze výstavby.

akvizice je považována za největší transakci v kategorii administrativních budov v České republice v posledním desetiletí.

Reorganizace, restrukturalizace, insolvence

Avestus Capital Partners: Poradenství při prodeji
hotelu Four Seasons v Praze společnosti Northwood
Investors.

Skupina zahraničních držitelů dluhopisů (mmj.
Lehman Brothers, Credit Suisse, UniCredit a RBS): Zastupování v českých insolvenčních řízeních proti ECM
Real Estate Investments, lucemburské developerské
společnosti kótované na Burze cenných papírů Praha.
Připravili jsme takovou sporovou strategii, která vedla
k uznání práv majitelů dluhopisů, včetně otevření samostatného insolvenčního řízení v Hongkongu, a po několika úspěších byly spory smírně uzavřeny tak, aby
bylo možné provést řádný prodej aktiv a rozdělení výnosů věřitelům.
ING a RBS jako věřitelů MSV Metal Studénka: Zastupování české dceřiné společnosti rumunské skupiny
vyrábějící železniční komponenty v insolvenci. Náš
tým podporoval věřitele při zavedení krizového managementu do společnosti v insolvenci, připravil reorganizační plán, včetně plánu na kapitalizaci dluhu
a následného prodeje restrukturalizované společnosti.
Tato inovativní průkopnická struktura umožnila zachovat větší hodnotu podniku jak pro věřitele, tak i pro
zaměstnance.

Meyer Bergman: Poradenství při akvizici Fashion Arena
Outlet Centra v Praze-Štěrboholích od společností TK Development (75 % akcionář) a LMS Outlets (25 % akcionář)
v hodnotě 71,5 miliónu EUR.
ORCO Property Group: Poradenství při prodeji budovy centrály Rádia Svobodná Evropa v Praze do rukou
amerického vlastníka L88 Companies. Celková hodnota
transakce činila 94 miliónů dolarů.
Tristan Capital Partners: Poradenství realitnímu
fondu CCP III core-plus spravovanému společností Tristan Capital Partners při akvizici kancelářské budovy
Prague City Center na Praze 1 od GLL Real Estate Partners.
Skanska Property Czech Republic: Poradenství při
prodeji projektu logistického parku R6 v Jenči u Prahy
skupině Prologis.

•

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

Nemovitostní právo
Blackstone: Poradenství globální investiční a poradenské společnosti při akvizici portfolia šesti logistických
parků umístěných v Polsku a v České republice od společnosti Pramerica Real Estate Investors. Akvizice byla
provedena prostřednictvím LogiCor, evropské logistické
platformy ze skupiny Blackstone.
Starwood Group: Poradenství při akvizici business
komplexu The Park v Praze od společnosti Degi. Tato
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Advokátní kancelář
DLA Piper Prague LLP

P

ražská kancelář společnosti DLA Piper působí
na českém trhu již 20 let. Pod vedením Country
Managing Partnera, Petera Valerta máme další
dva partnery Pavla Marce a Jakuba Adama, kteří jsou svou dlouholetou právní praxí zárukou zkušeného
vedení našeho týmu.
Náš pražský tým čítající téměř 30 právníků, kteří získali
vzdělání na předních českých a zahraničních univerzitách i mezinárodních stážích, disponuje rozsáhlými pracovními zkušenostmi a celosvětovými vazbami na své
kolegy. Díky tomu máme unikátní předpoklady pro poskytování kvalitního, profesionálního a komplexního právního poradenství.

Naše služby
Pomáháme největším mezinárodním společnostem se
všemi právními záležitostmi, které jsou spojené se založením, financováním a provozováním podnikatelské
činnosti v České republice. Naši právníci v pražské
kanceláři hovoří česky, slovensky, anglicky a německy
a nabízejí kompletní právní poradenství při zakládání
společností v regionu. Mají zkušenosti se všemi oblastmi práva a své služby poskytují i malým a středně velkým firmám.
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Naši klienti
Portfolio našich klientů tvoří významné mezinárodní
a české společnosti a organizace, státy, ministerstva
a subjekty státní správy a samosprávy, státní podniky, ale
i řada malých a středně velkých podnikatelů. Mezi naše
klienty patří více než polovina největších mezinárodních
společností, které najdete na nejvyšších příčkách prestižních žebříčků Fortune 250 a FTSE 350.
Svým klientům nabízíme výbornou znalost českého podnikatelského a právního prostředí a zároveň možnost poskytnout okamžitou právní radu v jakékoliv jiné jurisdikci
s pomocí našich zahraničních kolegů z celého světa.

Výběr našich klientů v České
republice
• Baxter Czech
• Česká exportní banka
• Ministerstvo financí České republiky
• Ministerstvo dopravy České republiky
• Ministerstvo obrany České republiky
• Pfizer
• Siemens
• Scatec Solar
• Skanska
• SPAR

• UniCredit
• Warner Brothers
DLA Piper ve světě

financování nemovitostí na rekonstrukci hotelového
zařízení v Praze pro českého dlužníka v prodlení s platnými pořízení zařízení, včetně zpracování bezpečnostní dokumentace.

•

DLA Piper je mezinárodní advokátní kancelář, působící
ve více než 30 zemích Ameriky, Evropy, Blízkého východu
a v oblasti Asie a Tichomoří. Přes 4200 právníků v 77 pobočkách je připraveno poskytnout společnostem právní
pomoc kdekoli na světě. Do našeho týmu patří 8 500 odborníků, včetně 1 300 partnerů. Ti všichni poskytují špičkové služby klientům a pomáhají udržovat silnou pozici
společnosti, která poskytuje právní poradenství kdekoli
na světě, v jakémkoli čase.

Transakce 2012/2013
• Zastupování VIG Fund (člen skupiny Vienna Insurance Group) při akvizici budovy C v BB Centru v Praze
4 od skupiny Immofinanz. Poradenství zahrnovalo
všechny právní aspekty akvizice včetně due diligence,
transakční dokumentace a closingu.
• Akvizice Lexum od ARX Equity: právní poradenství
Moonray Healtcare k získání Lexum, největšího poskytovatele oftalmologie v České republice a Polsku.
• Zastupování celosvětové mediální skupiny na potenciální akvizici české licencované vysílací společnosti
(včetně regulatorní DD).
• Realizace integrace po akvizici a přeshraniční optimalizace struktury ve skupině nadnárodních společností poskytujících softwarové služby v oblasti plateb
a elektronického obchodu.
• Právní poradenství pro společnost CHIPITA CZ, s.r.o.
ve věci porušení práv z ochranné známky a v záležitostech týkající se práva společností.
• Revize nájemních smluv pro velkou developerskou společnost zahrnující právní poradenství týkající se akvizice obchodního centra o rozměrech 15 000 m 2.
• Poradenství S.B.C. CR spol. s r.o. v pracovněprávních
záležitostech s ohledem na změnu legislativy s účinností od ledna 2012. Toto je dobrý příklad z řady služeb,
které jsme schopni nabídnout s konkrétním zaměřením
na potřeby klienta vyplývajících ze změny legislativy.
• Právní poradenství a zastupování irské asset management agentury zřízené podle irské vlády v dodatečném
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Advokátní kancelář
DOLEČEK KAHOUNOVÁ
SEDLÁČKOVÁ

D

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

Pro realizaci větších jednorázových projektů vytváříme
zvlášť vyčleněný tým právníků, na míru daného případu
a přesně podle potřeb a požadavků klienta. Například
pro realizaci rozsáhlých ekonomicko-právních due diligence jsme schopni ad hoc v podstatě neomezeného
operativního rozšíření o s námi dlouhodobě samostatně
spolupracující advokáty spolu i s námi spolupracujícími
konzultanty z oboru ekonomie.

Kancelář pro většinu klientů poskytuje veškeré právní služby dlouhodobě. Jsme schopni zajistit i realizaci
jednotlivých případů, přičemž svým klientům nabízíme
úplné řešení případu a vždy vycházíme z jeho hodnocení nejen z hlediska právního, ale i z dalších odborných
hledisek. Za tímto účelem trvale spolupracujeme se zkušenými externími odborníky, znalci a specializovanými
firmami, působícími zejména na území Evropské unie.

Náš přístup při řešení právních problémů se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což
nám umožňuje nabízet promptní, vhodná a cenově efektivní řešení konkrétních záležitostí. Klient u nás nalezne
požadovanou právní pomoc odpovídající povaze jednotlivého případu a s přihlédnutím ke všem aspektům jeho
potřeb, jakož i časovým možnostem.
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Doleček Kahounová Sedláčková advokátní kancelář poskytuje jasné a praktické právní poradenství, založené
jak na podrobné právní a ekonomické analýze konkrétní
situace, tak i na znalosti širších souvislostí v daném oboru
činnosti, klade důraz na předcházení možných problémů
našich klientů díky rozsáhlým poznatkům z rozhodovací
praxe soudů a správních orgánů a poskytuje právní služby co nejefektivnějším a nejekonomičtějším způsobem.

Nabízíme svým klientům výhody advokátní kanceláře, která je schopna poskytovat právní služby fyzickým, právnickým osobám i orgánům státní správy a samosprávy zejména v oborech práva obchodního, občanského, správního,
trestního, telekomunikací, duševního vlastnictví, veřejných zakázek, ochranných známek, bankovního a finančního, cenných papírů, investičních společností a fondů,
penzijních fondů, jakož i řešení sporů z těchto vztahů vzniklých. V těchto oblastech poskytujeme dlouhodobou právní
podporu a poradenství, sepisujeme smlouvy a další právní
listiny, závazná vyjádření, posudky a právní rozbory, vedeme spornou agendu jak soudní, tak i správní povahy.
Při mezinárodních transakcích a sporech využíváme podle potřeby sítě korespondujících zahraničních advokátních kanceláří a v některých případech i svých vlastních
zahraničních spolupracovníků. U mezinárodních projektů
vždy upřednostňujeme řešení, při kterém jsme supervizory každého kroku podnikaného v zahraničí, nedelegujeme tedy úkoly bez dalšího na spolupracující právní firmy.

Doleček Kahounová Sedláčková
advokátní kancelář
nabízí komplexní právní služby na vysoké profesionální
úrovni ve všech právních oblastech, zejména však se zaměřením na obchodní, pracovní, občanské a stavební právo. Máme více než deset let zkušeností s poskytováním
právních služeb. Náš právní tým může nabídnout klientům výhody týmové práce i užší specializaci jednotlivých
právníků pro konkrétní oblast práva. Naší předností je
flexibilita a schopnost navrhnout i realizovat mimořádně
rychlá i nestandardní řešení, se zaměřením na maximální efektivitu zvolených postupů se zohledněním potřeb
každého klienta. Při vedení sporné agendy využíváme
rozsáhlých poznatků z rozhodovací praxe soudů, arbitráží
a správních orgánů. Naše kancelář dále úzce spolupracuje s daňovými poradci a soudními znalci z širokého okruhu specializací, mimo jiné i v oboru ekonomika a stavebnictví.

Proč využít našich služeb?
Jednotliví advokáti – členové kanceláře – načerpali během své advokátní praxe při zastupování velkých institucionálních klientů četné zkušenosti v oblastech restrukturalizace průmyslových a jiných podniků, kapitalizace
pohledávek či jiných forem řešení pohledávek z úvěrových smluv, přípravy transakcí jako je prodej podniku,
části podniku, převzetí společností, spojování a přeměny
společností, dále při akvizicích při prodeji majetkových
účastí, správě portfolia problematických aktiv, správě
a inkasu pohledávek, zastupování akcionářů při realizaci jejich práv, konkursním řízení, likvidacích společností
apod. V poslední době se naše advokátní kancelář zaměřuje nově i oblast práva hospodářské soutěže s akcentem
na problematiku poskytování veřejných podpor a investičních pobídek.
Odměna za poskytování právních služeb závisí na složitosti a odborné a časové náročnosti převzatého právního
případu. Obvykle účtujeme hodinovou odměnu, je však
možné pro jednotlivé případy sjednat též paušální odměnu za vyřízení celého právního případu či odměnu za provedený právní úkon.

Veškeré naše služby poskytujeme tak, aby Vám zbyl čas
a finance na Vaše podnikání. Není pro nás problém přijet
za Vámi a přizpůsobit se Vašemu programu. Slova jako
diskrétnost, profesionalita a odbornost pro nás nejsou jen
prázdné pojmy, ale standard, ve kterém se pohybujeme.
Právní služby Vám poskytne každý advokát, ale my Vám
nabízíme špičkový a komplexní právní servis advokátní
kanceláře.

Pobočky:
Novohradská 1 370 01 České Budějovice, Nezvalova 423/8500 03 Hradec Králové, Alžbetínske nám.
1203929 01 Dunajská Streda

Členství v profesních
organizacích a asociacích:
ČAK , LNA – Legal Netlink Alliance , LIDC – Mezinárodní
liga pro soutěžní právo
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Partneři:
Mgr. Marek Doleček, Mgr. Pavla Brennan Kahounová,
Mgr. Kateřina Sedláčková

Spolupracující advokáti :
Mgr. Radomil Kožuský, Mgr. Lenka Mikolášová, JUDr. Olga
Sehnalová, Mgr. Zuzana Schejbalová, Mgr. Kristýna Sopouchová, Mgr. Vlastimil Tauber

Jazyk:
čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština,
ruština

Právní zaměření:
obchodní právo, fúze a akvizice, nekalá soutěž a soutěžní
právo, cenné papíry, kapitálový trh, ochrana hospodářské
soutěže, právo telekomunikací, zakládání a změny společností, občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, výkon rozhodnutí, rozhodčí řízení, insolvenční právo, sporná
agenda, evropské a mezinárodní právo, autorské právo,
ochrana průmyslového a duševního vlastnictví, energetické právo, právo veřejných zakázek, stavební právo
a stavební řízení, lékařské a farmaceutické právo, zastupování v řízení před Ústavním soudem.

•

DOLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Ostrovní 126/30
110 00 Praha – Nové město
www.akdks.cz
akdks@akdks.cz
224 932 058-9

Advokátní kancelář
DRAKES

D

RAKES advokáti s.r.o. byla založena dvěma
partnery, advokáty, s předchozí zkušeností
z předních mezinárodních advokátních kanceláří, soudnictví a bankovnictví. Tito partneři
vykonávají právní praxi od roku 1998. V současné době
se náš tým skládá ze šesti advokátů (dva z nich jsou partneři), čtyř advokátních koncipientů, jednoho právního asistenta (paralegal), dvou členů marketingového oddělení
a čtyř členů administrativního týmu.
Cílem DRAKES advokáti s.r.o. je poskytovat právní služby
ve všech oblastech práva. K dosažení vytyčeného cíle je
advokátní kancelář DRAKES advokáti s.r.o. řízena v souladu se zásadami nejvyšší kvality, odborné specializace,
cenové flexibility a komplexních služeb.
Domníváme se, že neustálé zlepšování kvality právních
služeb poskytovaných naší společností je jediný možný
způsob, jak získat a udržet důvěru klientů, která vede
k vytvoření dlouhodobých profesionálních vztahů. Jelikož
poskytujeme právní služby našim klientům expandujícím
do zahraničí a působícím v zahraničí, jedním z našich cílů
je rozšířit právní služby také do Evropy. Jsme přesvědčeni, že jen zkušený tým právníků je schopen poskytnout
komplexní právní služby.

Se záměrem poskytnout klientům komplexní poradenské
služby spolupracuje společnost DRAKES advokáti s.r.o.
s vybranou skupinou specialistů z řad daňových poradců,
auditorů, znalců a jiných odborných poradců.
Hlavními oblastmi praxe naší advokátní kanceláře jsou
následující:

Risk management
Korporátní právo
• Restrukturalizace společností
• Koncernové právo
• Fúze a akvizice
• Due diligence
• Ready-made společnosti
Bankovnictví a finance
Veřejné zakázky
• Právní posouzení podmínek účasti na veřejných zakázkách a kritérií pro posuzování

• Právní poradenství při přípravě nabídky
• Zastoupení účastníka v řízení
www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 67

Nemovitosti, stavební právo
• Smlouvy týkající se nemovitostí
• Věcná břemena a hypotéky
• Developerské projekty
• Zastupování v řízeních před katastrálními úřady a dalšími správními úřady

Energetika a právo životního
prostředí

Předchozí zkušenosti:

2008-2012
2008-2012
2009-2012
2009-2012

Mezinárodní finance a obchod
Pracovní právo

2010-2011

• Právní poradenství při zakládání, změně a ukončení
pracovněprávních vztahů

• Vypracování vnitřních předpisů zaměstnavatele
• Zastupování v pracovněprávních sporech
Zastupování před soudy
a rozhodčí řízení

2010-2011
2011-2012
2012

Restrukturalizace a likvidace strojíren
(letecká výroba) – Slovensko
Likvidace strojíren – Klášterec nad
Ohří/Česko
Likvidace továrny na ložiska – Slovensko
Krizové řízení developerského projektu
– Česko/Rakousko
Likvidace pohledávek po splatnosti pro
významného poskytovatele spotřebitelských úvěrů vč. zahraniční expanze
– Střední a východní Evropa
Restrukturalizace portfolia nemovitostí pro společnost z TOP 500 – Brno/ Česko
Restrukturalizace a likvidace rozsáhlé
strojírenské výroby – Slovensko
Likvidace největšího výrobce fotovoltaických elektráren – Česko
Likvidace významného provozovatele
hazardních automatů – Česko/Spojené
království

•

• Občanskoprávní řízení
• Správní řízení
• Rozhodčí řízení

DRAKES advokáti s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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BB Centrum Beta, Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle
www.drks.eu
info@drks.eu
272 657 147

Advokátní kancelář
DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o.
DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na oblast
obchodního práva, zejména finančního práva, bankovnictví, závazkového práva a práva obchodních společností.
Partneři kanceláře Barbora Simon Dunovská, David Urbanec a Jan Vavřina jsou zkušení právníci s rozsáhlou
praxí v advokacii.

Hlavní specializace
• Bankovnictví a finance
• Insolvence a finanční restrukturalizace
• Soudní spory
• Korporátní právo
• Fúze a akvizice
Naši klienti

Specifickou expertizu a mnohaleté praktické zkušenosti
můžeme nabídnout při přípravě transakcí zahrnujících
veškeré druhy financování a při analýze a řešení ohrožených úvěrových vztahů, úvěrových a korporátních restrukturalizací a v oblasti insolvenčního práva.
Zkušenosti s řešením problematických, komplikovaných
kauz a schopnost jít do hloubky problému nám umožňuje
dosahovat maximálně efektivního řešení. Klademe důraz na dynamický vztah a úzkou komunikaci s klientem,
osobní a aktivní přístup zaměřený na výsledek.
V letech 2012, 2013 a 2014 byla kancelář vyhodnocena referenčním průvodcem právních firem Legal 500 jako jedna z doporučených vedoucích firem v České republice pro
oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

Dlouhodobě zastupujeme významné klienty z bankovního sektoru a finanční společnosti, jakož i významné investiční skupiny:

Československá obchodní banka, a.s.
HSBC Bank plc – pobočka Praha
Česká spořitelna, a.s.
Česká exportní banka a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Equa bank a.s.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o.
Komerční banka a.s.
PENTA INVESTMENTS LIMITED, organizační složka
ZUNO BANK AG, organizační složka
ČSOB Factoring, a.s.
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AERO Vodochody a.s
CS STEEL a.s.
Jáchymov Property Management, a.s.
Moravia Systems a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
G. Modiano Limited

V současné době kancelář intenzivně spolupracuje s klienty na implementaci nových pravidel a možností, jež přinesl s účinky od 1.1.2014 nový občanský zákoník a předpisy s ním související.

Aktuální reference
Bankovnictví & Finance

Naše praxe
• Právní poradenství HSBC při přípravě a implementaci
Od roku 1994 působíme jako externí právní poradci ČSOB
a.s., v různých kauzách pro různá oddělení banky, především však v kauzách ohrožených úvěrů, restrukturalizací
a sporných řízení.
Dlouhodobě spolupracujeme s HSBC Bank plc – pobočka
Praha, zejména v oblasti financování a vytváření nových
finančních produktů a jsme zařazeni na seznam českých
advokátních kanceláří určených pro poskytování právních služeb v celosvětové síti HSBC.
Od roku 2010 působíme jako externí právní poradce Sberbank CZ, a.s. pro oblast rizikových úvěrů, restrukturalizací a insolvencí.
Vzhledem k bohatým zkušenostem získává kancelář mandát v rozsáhlých a komplikovaných restrukturalizacích
finančních i korporátních, v nichž zastupuje jeden či společně více bankovních subjektů.

factoringové dokumentace pro bezregresní factoring
v objemu stovek milionů Kč s jedním z největších distributorů ICT technologií a spotřební elektroniky v ČR.
• Implementace změn vyvolaných Novým občanským
zákoníkem do vzorové dokumentace, interních metodik a postupů a tematické work-shopy pro přední tuzemskou factoringovou společnost ČSOB Factoring.
Revize
úvěrové a zajišťovací dokumentace Equa bank a.s.,
•
navýšení financování a korporátní a majetková restrukturalizaci tuzemského producenta v dřevoprůmyslu.
• Implementace změn vyvolaných Novým občanským
zákoníkem do vzorové dokumentace, interních metodik a postupů a tematické work-shopy pro tuzemskou
úvěrovou pojišťovnu KUPEG.
• Právní poradenství pro licencovanou nebankovní
instituci elektronických peněz v souvislosti s vydáváním tzv. elektronické peněženky a předplacených
platebních karet.

Insolvence & Finanční restrukturalizace
Advokáti kanceláře stáli u zrodu a rozvoje předních factoringových společností a jsou autory, popř. konzultanty
jejích vzorových dokumentací, zároveň vystupují jako
právní poradci při řešení aktuálních problémů.
Máme zkušenosti z řady rozsáhlých insolvenčních řízení
zpravidla z pozice zástupce věřitelů. Abychom prohloubili naši expertizu v oblasti insolvence, působíme i jako insolvenční správci v rámci společností AB insolvence v.o.s.
a DA insolvence v.o.s., které jako jedny z mála disponují
též povolením zvláštního insolvenčního správce.
Standardem advokátní kanceláře je poskytování korporátního poradenství klientům, jakož i organizace a účast
v M&A transakcích.
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• Právní poradenství Sberbank CZ při analýze a restruk-

•
•

turalizaci ohrožených úvěrů poskytnutých v souvislosti s výstavbou bioplynové stanice. Příprava řešení,
v rámci kterého dojde k převodu/přechodu vlastnictví
k bioplynové stanici i úvěrů poskytnutých bankou
na její výstavbu na třetí subjekt při zachování licence
k provozu podporovaného zdroje energie a garantovaných výkupních cen energie.
Právní poradenství České spořitelně při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti společnosti podnikající v oblasti pozemního, podzemního a důlního stavitelství.
Zastoupení HSBC Bank plc při řešení finanční angažovanosti poskytnuté přednímu tuzemskému producentovi v segmentu metalurgie.

Fúze & Akvizice, Korporátní právo

•

•

•

Právní poradenství Sberbank CZ při analýze a restrukturalizaci úvěrů poskytnutých na výstavbu
fotovoltaické elektrárny. Příprava řešení, v rámci kterého bude posílena pozice banky a zároveň
zachován provoz fotovoltaické elektrárny včetně
licencí.
Právní poradenství Sberbank CZ při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti banky poskytnuté
přednímu evropskému producentu speciálních chemikálií pro stavebnictví včetně negociace a návrhu
zajišťovací dokumentace a úprav úvěrové dokumentace.
Zastoupení České spořitelny a České exportní banky
při vymáhání syndikovaného úvěru ve výši stovek milionů Kč v insolvenčním řízení proti dlužníkovi – společnosti poskytující služby v oblasti prodeje a oprav
letecké techniky.

• Právní

•

•

•
•

Soudní spory & Rozhodčí řízení

• Zastupování ČSOB v řízení o žalobě státu proti ban- •

•

•

•

•

ce o vydání bezdůvodného obohacení ve výši cca 450
mil. Kč získaného z titulu ručení státu za závazky státního strojírenského podniku dle zákona o velké privatizaci na základě rozsudků, které byly následně zrušeny.
Zastupování ČSOB Factoring při obraně proti nelegitimním opatřením přijatým orgány finanční správy,
jež mají negativní dopad na vymáhání nároků vůči
klientovi.
Zastupování ČSOB v řízení u Ústavního soudu ČR při
obraně proti uplatněnému nároku na náhradu škody
v podobě ušlého zisku v řádech desítek milionů Kč. Řízení před Ústavním soudem bylo úspěšně ukončeno
– ústavní stížnost protistrany byla odmítnuta.
Právní zastupování zakládajícího člena jedné z největších private equity skupin ve Střední Evropě v soudním sporu při obraně proti neoprávněnému uplatňování nároků ze směnky na částku 50 mil. Kč.
Právní zastoupení nadnárodní německé společnosti
působící v oboru energetiky v trestním řízení vedeném
proti neznámému pachateli v souvislosti s paděláním
podpisů představitelů klienta na finančních dokumentech a paděláním šeků v úmyslu vylákat peněžní prostředky od třetích osob.

poradenství při posouzení různých scénářů
prodeje aktiv klienta (realitního developera) v hodnotě
stovek mil. Kč (asset deal, share deal, fúze) a následné
právní poradenství při realizaci zvolené varianty.
Právní poradenství tuzemské bance při korporátní
restrukturalizaci dlužníka banky formou rozdělení
odštěpením s vytvořením nové společnosti s cílem
zachovat právní pozici banky jako financujícího věřitele.
Právní poradenství tuzemské bance při posouzení projektu fúze dlužníka podnikajícího v oblasti nemovitostí, analýza rizik pro banku při restrukturalizaci úvěru
fúzujícího dlužníka.
Právní poradenství při přípravě leasingové smlouvy
a dodatku k leasingové smlouvě týkající se finančního
leasingu softwarového vybavení banky.
Právní stanovisko pro přední tuzemskou banku
k dopadům rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
ve věci závaznosti směrné části územního plánu.
Obecné právní a korporátní poradenství Sdružení Linka Bezpečí.

•
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JUDr. Barbora Simon
Dunovská

Mgr. David Urbanec

Mgr. Ing. Jan Vavřina

managing partner

partner

partner

V advokacii působí od roku 1993, v letech 1995-2008 byla partnerkou pražské advokátní kanceláře, kde vedla
tým právníků specializovaný na finanční právo a bankovnictví. Jako
právní poradce bank a finančních
společností vystupovala v mnoha případech finančních a korporátních restrukturalizací. Její dlouholetá praxe
je zaměřená zejména na oblast standardních i nestandardních způsobů
financování a poradenství při řešení rizikových úvěrů. Pro roky 2012
a 2013 byla vybrána referenčním průvodcem Legal 500 jako doporučená
advokátka pro oblast bankovnictví,
finance a kapitálové trhy.

Advokátní praxi vykonává od roku
1996. Působí jako právní poradce významných bank v případech rozsáhlých restrukturalizací a insolvenčních řízení. Má bohaté zkušenosti se
zastupováním finančních institucí
v soudních sporech. Vystupuje jako
expert na české směnečné právo
v rámci arbitrážních řízení vedených
u rozhodčího soudu při Mezinárodní
obchodní komoře v Paříži. Je vedoucím týmu právní podpory klientům
při implementaci nového občanského zákoníku. Pro roky 2012, 2013
a 2014 byl vybrán referenčním průvodcem Legal 500 jako doporučený
advokát pro oblast bankovnictví, finance a kapitálové trhy.

Působí v advokacii od roku 2000.
V rámci kanceláře se specializuje
na oblast soudních sporů, exekuce
a insolvence. 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.

DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Palác Archa, Na Poříčí 24
110 00 Praha 1
www.dunovska.cz
office@dunovska.cz
221 774 000
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Advokátní kancelář
Dvořák Hager & Partners

A

dvokátní kancelář Dvořák Hager & Partners
vznikla spojením významné české advokátní kanceláře DVOŘÁK & SPOL. a významné
slovenské advokátní kanceláře NH Hager
Niederhuber.
Advokáti naší kanceláře mají za sebou řadu let praxe
v mezinárodních a předních českých a slovenských právních kancelářích a rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti
obchodního práva a práva obchodních společností, včetně oblasti fúzí a akvizic, práva životního prostředí a energetiky, a pracovního práva.
Naše kancelář Dvořák Hager & Partners je pravidelně
doporučována mezinárodní publikací Legal500 (www.legal500.com) pro oblasti fúzí a akvizic a práva obchodních
společností, finančního práva/práva kapitálového trhu,
nemovitostí, pracovního práva a soudních sporů.

Naším cílem je vždy hledání individuálního právního řešení pro konkrétní problém nebo situaci. Přitom stavíme
na našich znalostech, zkušenostech a orientaci na potřeby
našich klientů. Požadavky, které klademe na svou práci,
jsou vysoká obsahová i formální kvalita, stejně jako včasnost poskytovaných právních služeb a osobní přístup.
Právníci naší kanceláře tvoří vyvážený a efektivní tým.
Díky tomu můžeme poskytovat vysoce kvalitní právní
služby za přiměřených honorářových podmínek. Klienty naší advokátní kanceláře jsou jak české a slovenské,
tak v České a Slovenské republice působící nadnárodní
společnosti.
Naši advokátní kancelář budujeme na základech, které
představují nabyté zkušenosti a výsledky naší dosavadní práce.

Partneři
Naše advokátní kancelář je dále doporučována přední
ratingovou agenturou vedoucích advokátních kanceláří
Chambers & Partners (www.chambersandpartners.com)
pro oblasti fúzí a akvizic, korporátního práva, pracovního
práva a práva nemovitostí.
V roce 2012 jsme byli oceněni v soutěži Právnická firma
roku, a to v kategoriích právo obchodních společností,
fúze a akvizice a pracovní právo.

Stanislav Dvořák
Partner
Praha / Bratislava
Stanislav Dvořák před založením advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners (původně DVOŘÁK
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& SPOL.) pracoval jako právník ve společnosti Arthur
Andersen a později jako advokát v advokátní kanceláři
Weinhold Legal, kde poskytoval poradenství celé řadě
významných mezinárodních i českých korporací. Ve své
praxi se zaměřuje na obchodní právo, zejména M&A
a právo kapitálového trhu, insolvenční právo a zastupování v soudních řízeních. Stanislav Dvořák dále disponuje
rozsáhlými zkušenostmi v oblasti zastupování ve správním soudnictví, a to zejména v daňových věcech.

Vedle advokátní praxe se Bernhard Hager věnuje rovněž
publikační a přednáškové činnosti. Je autorem knižní monografie „Förderung von Alternativenergie in der Slowakei“
(2010). Kromě němčiny hovoří plynně anglicky a slovensky.

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

Před svým působením
v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners (původně DVOŘÁK & SPOL.)
Veronika Odrobinová spolupracovala s advokátní kanceláří Weinhold Legal (1999 – 2007) a Schoenherr.

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

Bernhard Hager
Partner
Praha / Bratislava
Bernhard Hager je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Dvořák
Hager & Partners (původně NH Hager – Niederhuber Advokáti s.r.o.). Bernhard Hager je rakouským
advokátem, který je oprávněn k výkonu praxe jak v České republice, tak na Slovensku. Ve své praxi se Bernhard
Hager soustředí primárně na právní poradenství německy mluvícím klientům v oblasti obchodního práva, energetiky, infrastrukturních projektů a stavebního práva.

Veronika
Odrobinová
Partnerka
Praha

(2007 – 2012). V advokátní kanceláři Schoenherr Veronika
vedla oddělení bankovnictví a finance a pracovní právo.
Ve své praxi se zaměřuje na pracovní a obchodní právo,
zejména bankovnictví a finance a M&A.
Veronika Odrobinová absolvovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Studovala také na Právnické fakultě
Université des Sciences Sociales v Toulouse, kde absolvovala roční studijní program zaměřený na právo EU.
Veronika Odrobinová je členkou sdružení European Employment Lawyers Association a členkou představenstva
sdružení Czech Employment Lawyers Association.
Vedle advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje
rovněž publikační a přednáškové činnosti. Je spoluautorkou „Velké knihy smluvních vzorů“ nakladatelství C.H.
Beck (2008) a publikace Employee Share Plans nakladatelství Globe Business Publishing (2012). Kromě češtiny
hovoří plynně anglicky a francouzsky.

Tomáš Procházka
Bernhard Hager absolvoval Právnickou fakultu Univerzity ve Vídni a následně, před tím než v roce 2000 zahájil
své působení v advokacii, působil jako univerzitní lektor
v Kaunasu/Litva. Bernhard Hager v roce 2002 absolvoval
postgraduální program na London University (LL.M.), a to
v oblasti práva hospodářské soutěže a finančního práva.
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Partner
Praha
Před zapojením do právního týmu advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners (původně DVOŘÁK

& SPOL.) v roce 2005 působil Tomáš Procházka jako externí právní poradce pro společnost MARKER CZ. Tomáš
Procházka se zaměřuje zejména na pracovní právo a právo obchodních společností a má rovněž četné zkušenosti
v oblasti sporné agendy.
Tomáš Procházka absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Studoval rovněž v Irsku na univerzitě v Limericku.
Tomáš Procházka je aktivně zapojen do činnosti pracovní
skupiny pro pracovní právo v rámci Americké obchodní
komory. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Michal Wija
Partner
Praha
Před zapojením do právního týmu advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners (původně DVOŘÁK
& SPOL.) působil Michal
Wija v advokátní kanceláři Pelikánová, Voršilka, Zoufalý
a partneři. Michal Wija je advokátem a má četné zkušenosti s poskytováním právního poradenství zejména v oblasti obchodního závazkového práva, litigace a arbitráží,
insolvenčního práva a práv k nemovitostem.

Stanislav Servus
Partner
Praha / Bratislava
Stanislav Servus je advokátem v advokátní kanceláři Dvořák Hager &
Partners (původně DVOŘÁK & SPOL.), v níž pracuje od roku 2007. Před zahájením spolupráce s kanceláří
Dvořák Hager & Partners pracoval v advokátní kanceláři
Haarmann Hemmelrath a později v advokátní kanceláři
Weinhold Legal, kde se věnoval zejména poradenství pro
německy mluvící klientelu.
Ve své praxi se Stanislav Servus podílel na řadě právních projektů v oblasti restrukturalizací, korporátních
projektů, M&A, soutěžního práva a transakcích v oblasti
nemovitostí, a to včetně projektů v oblasti obnovitelných
zdrojů. Stanislav Servus je aktivním členem Asociace pro
soutěžní právo. Stanislav Servus absolvoval Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduálně studoval
na univerzitě v Regensburgu (LL.M.).
Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii podnikových právníků. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a německy.

Michal Wija absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Postgraduálně (LL.M.) absolvoval také studium evropského a mezinárodního obchodního práva na univerzitě
v Aberdeenu ve Velké Británii. Studoval rovněž na právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově.
Vedle advokátní činnosti se Michal Wija v minulosti věnoval také zpravodajsko-analytické práci v oblasti evropského soutěžního práva. V roce 2008 spolupracoval se zpravodajskou agenturou MLex, pro kterou analyzoval fúze,
akvizice, kartely a případy zneužití dominantního postavení projednávané Evropskou komisí. Michal Wija kromě
češtiny hovoří plynně anglicky a německy.

Oblasti, na které se zaměřujeme
PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ. FÚZE
A AKVIZICE

• Komplexní podpora v oblasti korporátního práva
• Due diligence
• Strukturování akvizic, transakční poradenství (M&A)
• Akcionářské smlouvy, joint ventures
• Fúze, rozdělení, změny právní formy a jiné typy přeměn
společností

FINANCOVÁNÍ A KAPITÁLOVÝ TRH

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

OBCHODNÍ SMLOUVY. MEZINÁRODNÍ
OBCHOD A PŘEPRAVA

PRACOVNÍ PRÁVO

• Příprava pracovních a manažerských smluv
• Zastupování v pracovněprávních sporech
• Zastupování při kolektivním vyjednávání
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADY

• Smlouvy o nákupu a prodeji
• Distribuční a licenční smlouvy
• Financování obchodních transakcí
• Právní podpora v mezinárodním obchodu
• Smlouvy o přepravě

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

NEMOVITOSTI A VÝSTAVBA

ENERGETIKA

• 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

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

•

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ. VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY. PPP

• Kontrola fúzí, kartelové právo
• Veřejná podpora, investiční pobídky
• Veřejné zakázky, koncesní smlouvy
• Nekalá soutěž
• Zastupování v soudních a správních řízeních v soutěžních věcech

ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍCH
A ARBITRÁŽNÍCH ŘÍZENÍCH

• Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
• Ochrana investic
• Vymáhání pohledávek
INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE

• Právní poradenství pro dlužníky a věřitele
• Zastupování v insolvenčních řízeních

Dvořák Hager & Partners
a sporech

vyvolaných insolvencí

• Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
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ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Oasis Florenc, Pobřežní 12
186 00 Praha 8
www.dhplegal.com
praha@dhplegal.com
255 706 500

Advokátní kancelář
ERHARTOVÁ VÍTEK
& Partners
Kdo jsme
K působení v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK
& Partners se v roce 2003 spojili advokáti Olga Erhartová
a Jindřich Vítek, ke kterým v roce 2014 přistoupil ještě
Ondřej Dlouhý. Společníci mají za sebou praxi v předních
českých advokátních kancelářích a rozsáhlé zkušenosti
v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností. K tomuto společnému základu přidává dále každý zaměření na určitou specializovanou problematiku.
V současné době v advokátní kanceláři působí cca 20
právníků.
Jsme právníci, ale rozumíme také tomu, co vyžaduje praktický hospodářský život. Víme, že právní rada není důležitá sama o sobě, ale že má hodnotu jen tehdy, pokud Vám
pomůže dosáhnout co nejbezpečněji cíle, který sledujete.
Tím se ve své práci řídíme: našim klientům chceme poskytnout jistotu a účinnou podporu v jejich podnikání.
Našim cílem je vždy hledání individuálního a pragmatického právního řešení pro konkrétní problém nebo situaci.
Pokud daný problém přesahuje do daňové problematiky
nebo zahrnuje účetní nebo jiné odborné otázky, jsme připraveni zajistit kvalifikovanou podporu ze strany spolu-

pracujících daňových a účetních poradců nebo postupovat ve spolupráci s Vašimi vlastními poradci.
Nabízíme úroveň právních služeb, kterou očekáváte
od předních právnických kanceláří, včetně schopnosti
poskytovat právní služby v anglickém jazyce, a současně
flexibilitu a osobní přístup.
Právníci naší kanceláře tvoří efektivní a vyvážený tým,
a proto můžeme poskytovat právní služby za přijatelných
cenových podmínek. Za námi stojí naše zkušenosti a výsledky naší dosavadní práce.

Hlavní zaměření kanceláře
Právo obchodních společností.
Fúze a akvizice

• zakládání obchodních společností
• restrukturalizace (přeměny) obchodních společností
• nabývání a převody účastí na podnikání
• likvidace obchodních společností
• zajišťování běžné korporační právní agendy (valné
hromady, změny základního kapitálu, obchodní
rejstřík apod.)
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Hospodářská soutěž. Veřejné zakázky

Společníci

• veřejné zakázky z pohledu zadavatele (organizace
zadávání veřejných zakázek)

JUDr. Olga Erhartová

• veřejné zakázky ze strany uchazeče (příprava
perfektní nabídky)
• spojování podniků (kontrola fúzí)
• kartelové právo, licenční a franšízové smlouvy
• veřejná podpora
• zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže

Zastupování v soudním řízení

• zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
• zastupování ve správním soudnictví, zejména
ve věcech veřejných zakázek a v daňových věcech

Závazky a cenné papíry

• závazky
• směnky a ostatní cenné papíry
Nemovitosti a investiční výstavba

• převody práv k nemovitostem
• nájem nemovitostí a nebytových prostor
• smluvní vztahy ve výstavbě
Média a reklama

• marketingové a spotřebitelské soutěže a loterie
• zastupování před Radou pro rozhlasové a televizní
vysílání

Před zahájením samostatné advokátní praxe pracovala
Olga Erhartová jako právnička v mezinárodním daňovém
odboru na Ministerstvu financí ČR, kde se zabývala přípravou a uzavíráním smluv o zamezení dvojího zdanění
za Českou republiku. Později působila na Úřadu pro legislativu vlády ČR v odboru evropské integrace a harmonizace práva ČR s právem EU a byla členkou týmu, který
koordinoval legislativní práce na harmonizaci českého
práva s evropským právem. V letech 1998 – 2001 pracovala v pražské advokátní kanceláři FIALA, PROFOUS,
MAISNER & spol., kde se specializovala na poskytování
služeb zejména v oblasti práva obchodních společností,
smluvního práva a pracovního práva.
V roce 2001 založila Olga Erhartová vlastní advokátní kancelář se zaměřením na obchodní právo, mediální právo,
reklamu a ochranné známky. Mezi její klienty patří mimo
jiné významné mediální zastupitelství, provozovatelé řady
komerčních rozhlasových stanic a reklamní agentury.
Olga Erhartová získala právnické vzdělání na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy (1994); obchodní právo studovala rovněž na College of Law, University of London.
Publikuje v odborných právnických časopisech (Právní
rádce, Bulletin advokacie).

Duševní vlastnictví

• ochranné známky
• nekalá soutěž
Insolvenční právo

• komplexní právní poradenství v souvislosti

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

s insolvenčním řízením

Informační technologie

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

• systémová integrace
V letech 2004 – 2006 byl členem Komise pro občanské právo Legislativní rady vlády České republiky. Je rozhodcem
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále je členem
Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospo78 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

dářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a členem
Rozkladové komise ministra životního prostředí. Aktivně
se podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů
zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Věnuje se i přednáškové činnosti, zejména
pro orgány státní správy a samosprávy.
Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukončení studia působí jako odborný asistent na tamější katedře obchodního práva. V roce 2008 obhájil rigorózní práci z oboru
obchodní právo a v roce 2012 disertační práci v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy
ve shodném studijním oboru. Od roku 2002 do roku
2004 externě přednášel na Fakultě humanitních studií
UK v Praze.
Je autorem monografií Odpovědnost statutárních orgánů
obchodních společností Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s.
a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. Spoluautorsky se podílel na publikacích MERITUM Obchodní právo, Praha: Wolters Kluwer
ČR, a.s., Kurs obchodního práva. 1. – 4. díl, C.H. Beck,
Praha, (Díl druhý – Právnické osoby, Díl třetí – Obchodní
závazky a Díl čtvrtý – Cenné papíry); Obchodní zákoník
– poznámkové vydání, Linde, Praha; Das tschechische
Privat und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des europäischen Rechte, LIT Verlag Berlin HamburgMünster
a Sbírka příkladů z obchodního práva, C.H. Beck. Publikuje hlavně v časopisu Právník a v letech 2000 až 2002 vedl
pravidelnou přílohu „Legislativa do kapsy“ ekonomického
týdeníku Profit.

Mgr. Ondřej Dlouhý
V roce 2006 ukončil studia na právnické fakultě Univerzity Karlovy. V advokacii působí již od dob studií. Ondřej
Dlouhý je společníkem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ
VÍTEK & Partners a vedoucím advokátem zodpovědným
zejména za provozní řízení kanceláře a dále za pobočku
kanceláře v nejrychleji rostoucím městě České republiky
Milovicích. Dlouhodobě se specializuje na právo nemovitostí, právo veřejných zakázek a IT právo, ale též na závazkové právo a právo rodinné.

•

ERHARTOVÁ VÍTEK & Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Nad Petruskou 1
120 00 Praha 2
www.akev.cz
vitek@akev.cz
224 409 920
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Felix a spol.
advokátní kancelář, s. r. o.
práva a práva zaměstnanosti, práva sociálního zabezpečení, zdravotnického práva, nemovitostí a projektového financování, daňového práva, práva informačních
technologií a ochrany osobních údajů, práva duševního
vlastnictví a práv z přepravy; zastupuje v jednání před
orgány veřejné moci, při projednávání sporů před soudy
i v rozhodčím řízení, poskytujeme obhajobu ve věcech
trestních.
FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o. se umístila v soutěži Právnická firma roku mezi doporučovanými advokátními kancelářemi – v oblasti pracovního práva (2012)
a v oblasti trestního práva (2013).

FELIX A SPOL. je advokátní kancelář s více než dvacetiletou tradicí, s podrobnou znalostí českého právního prostředí a s mezinárodním dosahem. Tým kanceláře tvoří
v současnosti 25 právníků pokrývajících téměř všechny
oblasti českého právního systému.
Kancelář poskytuje komplexní právní služby nejvyšší kvality za kompetitivních podmínek zejména v oblastech občanského a obchodního práva, soutěžního
práva, při sjednávání obchodních transakcí i řešení
obchodních sporů, při přípravě a realizaci fúzí, akvizic
a restrukturalizací, dále v oblastech bankovního a finančního práva, pojištění, správního práva, pracovního
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FELIX A SPOL. spolupracuje s mnoha odborníky ze sfér
ekonomického, finančního a daňového poradenství, auditorskými a poradenskými firmami. Má vytvořeny kontakty s renomovanými zahraničními právními a auditorskými firmami.

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

Obchodní právo, právo
společností, právo soutěžní,
fúze a akvizice
Kancelář poskytuje úplnou škálu právních služeb v oboru
obchodního práva, průběžné komplexní právní poradenství a správu korporátních záležitostí pro stálé klienty,
vyřizuje smluvní agendu, právní podporu při sjednávání
smluv, zpracování a připomínkování smluvní dokumentace, posuzování právních rizik, právní analýzy, právní due
diligence, sepis právních rozborů a stanovisek, zastoupení při jednání s obchodními partnery, veřejnoprávními i jinými subjekty, vymáhání nároků a pohledávek z obchodních vztahů. Toto průběžné právní poradenství zajišťuje
kancelář více než padesáti stálým klientům, z nichž podstatnou část tvoří pobočky zahraničních nebo nadnárodních společností.

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

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

Bankovnictví a finance
Advokátní kancelář s náležitou odborností a vysokým
stupněm znalosti struktury a fungování bankovního
sektoru a interních procesů finančních domů zpracovává
vzorovou smluvní dokumentaci či obchodní podmínky
pro banku, stejně jako individuální smlouvy pro konkrétní
bankovní obchody. Má bohaté zkušenosti v oblasti projektového financování, syndikovaných úvěrů a jiných finančních operací, rovněž v oblasti cenných papírů.
Ve spolupráci s daňovými specialisty poskytuje FELIX
A SPOL . právní poradenství v otázkách národního i mezinárodního zdanění.

Řešení obchodních sporů na národní i mezinárodní úrovni patří k pravidelné náplni práce advokátní kanceláře
FELIX A SPOL. Provádí podrobné rozbory případů a vyhodnocuje možná rizika, připravuje žaloby, opravné prostředky a jiná písemná podání, poskytuje právní zastoupení
v řízení před soudy a jinými orgány v České republice
i v zahraničí. Nabízí též alternativní řešení sporů, konciliaci a mediaci.
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Stavebnictví a nemovitosti
Právní podporu kancelář nabízí pro veškeré transakce
s nemovitostmi a ve stavebnictví, PPP projekty, developerské projekty i jednotlivé akce, nákup, prodej a pronájem
nemovitostí pro bydlení i podnikání, a to včetně právního zajištění účasti ve veřejných zakázkách a financování
transakce.
Klienty kanceláře jsou developerské a realitní společnosti, stavební firmy i soukromé osoby. Poskytuje průběžnou
komplexní právní podporu podnikatelům podnikajícím
v oblasti realit a dispozic s nimi včetně správy nemovitostí, oblasti developerské a managementu staveb.
Advokáti FELIX A SPOL. jsou si dobře vědomi specifik českého trhu s nemovitostmi, včetně privatizace, restitucí
či vypořádání ekologických škod. Zpracují smluvní dokumentaci při výstavbě nových objektů i rekonstrukcích
stávajících staveb.

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

Mezinárodní spolupráce
Jako aktivní člen mezinárodních sítí Legalink a INBLF
s celosvětovou působností a asociace NLI zahrnující státy EU disponuje FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o.
účinným systémem mezinárodních odborných kontaktů,
který umožňuje poskytovat kvalitní a nákladově efektivní právní služby i v kauzách s mezinárodním prvkem.
K běžné činnosti kanceláře patří výklad českého práva
v kontextu práva Evropské unie a práce s dokumenty vydávanými evropskými institucemi, stejně tak jako jinými
mezinárodními orgány.

•
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Advokátní kancelář
Glatzová & Co.
Naše pozice na trhu
Advokátní kancelář Glatzová & Co. působí na trhu právních služeb od roku 1994, od roku 2008 nabízí své služby
i prostřednictvím vlastní pobočky na Slovensku. Je držitelem významných ocenění:

• Nejlepší advokátní kancelář roku 2013 a 2010 v České
republice podle hodnocení Who’s Who Legal (Czech
Republic Law Firm of the Year 2013 and 2010, Who’s
Who Legal).
• Nejlepší česká advokátní kancelář roku 2011 a 2009
podle hodnocení Chambers Europe (Chambers Europe Award for Excellence 2011 and 2009 for the Czech
Republic);
• Glatzová & Co. je doporučována nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které
provádějí hodnocení trhu právních služeb, včetně
Chambers Global, Chambers Europe, European Legal
500 a IFLR1000 – International Financial Law Review.

Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Skadden, Ashurst, Jones Day a Latham Watkins. Mnohé z nich
jsou považovány za absolutní špičku ve svých zemích. Spolupráce s těmito firmami je velmi intenzivní, představuje
celkově zhruba třetinu našeho obratu a zahrnuje i stáže pro
naše advokáty, účast na jejich seminářích apod.
Této spolupráce si velmi ceníme, neboť je pro nás nejlepším indikátorem kvality. Právnické firmy mají vzhledem
ke své znalosti oboru vyšší schopnost posoudit odbornost. Při výběru spolupracujících kanceláří jsou velmi
pečlivé, protože mnohdy přebírají zodpovědnost vůči
klientovi za naše společné výstupy. Skutečnost, že řada
z nich využívá služeb naší kanceláře prakticky exkluzivně, považujeme za důkaz naší špičkové kvality.

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

Naše mezinárodní spolupráce
• Nejvyšší profesní standard: Dokonalá znalost trhu
Renomé Glatzová & Co. je v zahraničí velmi silné. Zejména významné zahraniční právnické firmy si nás často
vybírají pro spolupráci na transakcích v ČR. Patří mezi ně
především Slaughter and May, Freshfields Bruckhaus Deringer, Hengeler Mueller, De Brauw Blackstone Westbroek,

a práva, schopnost důkladně porozumět obchodním
cílům klienta, bohaté zkušenosti a vysoké pracovní
nasazení – to vše jsou nutné předpoklady k tomu, abychom mohli našim klientům garantovat profesionální
práci nejvyšší kvality. Nespokojíme se s průměrem.
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Naší ambicí je vynikat nejen perfektní znalostí právního řádu, ale i uměním vidět veškeré právní problémy
v ekonomickém kontextu, vystihnout jejich podstatu
a obratně aplikovat právo na konkrétní situaci.
• Obchodní úsudek: Pro dobrou práci nestačí znát paragrafy, ale vidět je v kontextu klientova byznysu a používat obchodní úsudek. Tato schopnost nám umožňuje skloubit právní a praktické posouzení a poskytovat
užitečné rady.
• Efektivní řešení: Svou roli nespatřujeme jen v posuzování právních otázek. Hledáme řešení, které bude
fungovat i v praxi, což předpokládá kreativitu a využití
inovativních nápadů. Naše práce nespočívá ve schematické aplikaci a přizpůsobování vzorových dokumentů
a stanovisek. Nesklouzáváme do stereotypů a slepého
opakování toho, co už bylo jednou realizováno. Každou
situaci důkladně analyzujeme po právní stránce a klientům pak předkládáme už řešení šitá na míru, včetně
výhod, nevýhod a doporučení nejvhodnějšího postupu.
Ve svých závěrech se vždy snažíme být co nejurčitější.
Nebojíme se vyjádřit jasně, co považujeme za správné
řešení a postavit se za něj. Neschováváme se za pohodlné alibistické fráze.
• Výběr a vedení spolupracovníků: Můžeme být jen
tak dobří, jak dobré máme lidi. Proto klademe důraz
na výběr, vedení i vzdělávání našich právníků. Profesní růst zajišťujeme systémem interních i externích
školení. Pravidelně vysíláme naše právníky na stáže
do špičkových právnických firem v zahraničí, aby zde
rozvíjeli své schopnosti pracovat a efektivně komunikovat v prostředí globálních transakcí.
• Osobní přístup: Za svou prací nevidíme jen paragrafy, ale především lidi. Respektujeme jejich odlišnosti
a každému z našich klientů zaručujeme osobní přístup. Každý případ je pod odbornou supervizí jednoho
z partnerů, na kterého se klient může kdykoli obrátit.
• Komunikace a plnění termínů: Ne vše je otázkou
erudice, odbornosti a právních znalostí. Pro kvalitní
poradenství je důležitá komunikace s klientem a vcítění se do jeho situace. Dobře víme, v jakém stresu může
být klient před důležitým rozhodnutím. Proto dbáme
také na dodržování termínů a dosažitelnost. Nestačí
jen najít řešení. Je třeba také umět ho sdělit klientovi
včas a způsobem, který je pro něj dobře srozumitelný
a prakticky využitelný.
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• Firemní kultura: Nejsme fabrika na právo, nemáme
me žádnou nadnárodní centrálu, která nám něco určuje nebo schvaluje. Vytváříme si svůj vlastní způsob,
jak přistupovat k práci i k lidem. Naše firemní kultura
je založena především na vstřícnosti, ochotě a zapálení pro práci. Problémy našich klientů bereme za své.
Záleží nám na výsledku, na skutečném vyřešení věci.
Součástí naší kultury je i etika, slušnost a dobré vztahy
jak ke klientům, tak i dovnitř firmy. Netolerujeme aroganci, vážíme si klientů i sebe navzájem.
• Získávání klientů: Nové klienty získáváme výhradně
etickým způsobem a své postavení na trhu podporujeme důstojnými formami marketingu (odborné články,
rozhovory, přednášky, konference). Nepraktikujeme
agresivní hon za novými klienty, nepracujeme pro klienty se špatnou reputací.
Účtování
honorářů: Na rozdíl od většiny našich kon•
kurentů neodměňujeme naše právníky v závislosti
na počtu naúčtovaných hodin či na získávání nových klientů. Odměňování podle počtu účtovaných hodin vede
k tomu, že právníci sledují své vlastní cíle, místo aby
poskytovali klientovi službu efektivně a poctivě vykazovali skutečně vynaložený čas. Klademe důraz na to, aby
práce probíhala nejen kvalitně, nýbrž i co nejefektivněji.

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

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

• Vít

Horáček (partner) Chambers Global ho řadí
do kategorie nejlepších pěti advokátů v ČR v oblasti
sporů a rozhodčího řízení, a dále jako předního advokáta v oblasti duševního vlastnictví a práva informačních

technologií. Je rozhodcem u několika významných
rozhodčích soudů: Rozhodčí soud při Hospodářské
komoře ČR a Agrární komoře ČR, Burzovní rozhodčí
soud Burzy cenných papírů Praha (člen předsednictva), Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno, Mezinárodní arbitrážní soud pro sport CAS
v Lausanne, Rozhodčí komise Českého olympijského
výboru. Vít Horáček je odborným asistentem katedry
obchodního práva PFUK.

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

Goldman Sachs, Heidelberg Cement, Henkel, Hochtief,
Hypoteční banka, IAC Group, ING, Internet Mall, itteligence, KBC, KCR, KKCG, Klement, Komerční banka, Korean Air, LIDL, Mazda, Morgan Stanley, MVV Energie, Netretail Holding BV, New World Resources, Ondeo, OKDC
mont, PENTA, PPF, Pražská teplárenská, Raiffeisenbank,
RPG Industries, RWE, sanofi-aventis, Sberbank CZ, Siemens, Simply You, SISU Capital Funds, Sita, Skanska CZ,
Sodexo ČR, Strabag, Suez, TAJMAC –ZPS, Tchibo, Tesco,
T-Mobile Czech, Travelex, UniCredit Bank CZ, VB Real Estate Leasing, Visa Europe, Volksbank, Volvo, Volksbank,
Warburg Pincus, Wood&Co., Western Union International
Bank, WPB capital nebo Y-Soft Corporation.

Naše společenská odpovědnost
/ pro-bono

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

• Martin Dančišin (partner) IFLR 1000 jej řadí do kategorie vedoucích advokátů v oblasti restrukturalizace
a insolvence. Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

• Petr Čech (counsel) je předním odborníkem na NOZ
a ZOK a jako takový plní funkci garanta kvality. Mimo
práci pro klienty se věnuje především internímu vzdělávání advokátů Glatzová & Co. se zaměřením na obchodní společnosti, obchodní závazkové vztahy, nový
občanský zákoník a nový zákon o obchodních korporacích. Kromě toho je činný na katedře obchodního práva
Právnické fakulty UK, věnuje se přednáškové činnosti
a psaní odborných článků a publikací.

Naši klienti
Mezi naše další významné klienty patří například 2K
Czech, ArcelorMittal, B.Braun Avitum, BigBoard Praha,
Bosch, Brano, Citibank, Commerzbank, Comparex, ConocoPhillips, ČEZ, ČSOB Leasing, Danone, Deutsche Bank,
DiGi Trade, E. ON, Eaton Corporation, Evraz Vítkovice
Steel, Evropsko-ruská banka, Factoring KB, FCE Credit,
FORD MOTOR COMPANY, Fuji, GDF, GES MEDIA ASSET,

Glatzová & Co. se angažuje v řadě projektů neziskového
sektoru. Již pátým rokem podporujeme občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM, a to jak finančně, tak formou bezplatného právního poradenství. V letošním roce jsme spolu
s nadací organizovali společenské benefiční setkání v krčském zámečku, které přineslo nemocným dětem téměř
100 000,- Kč a řadu nových donátorů. Humanitární organizaci ADRA jsme v minulých letech poskytli bezplatné
právní poradenství v hodnotě přesahující 1 milion Kč.
Bezplatné právní poradenství poskytujeme také galerii
moderního umění DOX a Nadaci na boj proti korupci založené Karlem Janečkem. Vladimíra Glatzová prostřednictvím vlastní nadace podporuje děti z dětského domova
v Klánovicích a mládež bez rodinného zázemí.

Jak o nás hovoŕí naši klienti
“An excellent local firm that is experienced in a number of areas”
Chambers Europe 2012

“They are the best, not just in terms of experience, but
in terms of value”
Chambers Europe 2012

Glatzová & Co’s “good quality advice, fair pricing and
effective, practical solutions” make it very popular with
clients. The firm has one of the most distinguished
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histories on the market and, being without ties to an
international network, is the first choice for referrals
from many foreign law firms. Peers hold the firm in high
regard, describing it as a “very strong and well-reputed
Czech firm”.
Chambers Europe 2011

“A smart team and easy to work with”
Chambers Europe 2012

The team is praised for its “hard work and good
knowledge of the law, with an ability to listen to clients
and discuss issues.”
Chambers Europe 2011

“They treat our business like it is theirs – they are not
simply clocking in the hours”

“The team delivers good value for money”

Chambers Europe 2012

Chambers Europe 2012

The firm‘s work on the domestic aspects of larger deals
is appreciated by clients, with one saying „they know
the local market and its idiosyncrasies.“ Leading lawyer Vladimíra Glatzová is also noted for her attitude and
manner. „I think very, very highly of Vladimíra,“ says
one new client. „She‘s very energetic, committed, and
gets the job done.“

“They are knowledgeable and provide an excellent
service”
Chambers Europe 2012

•

IFLR 2011

“A very diligent team from which you get a lot of value
for money”
Chambers Europe 2012

“The group is very good at guiding us through the case
and managing expectations”
Chambers Europe 2012

“The firm is very popular for referral work; it is often the
local counsel in international instructions.”
Chamber Europe 2011

“Combines a customer-oriented approach with excellent legal know-how”
Chambers Europe 2012

“For me they feel like colleagues – they really engage
themselves in our company”
Chambers Europe 2012

“The lawyers take the time to know and understand
our business. We hope to continue working with them
for a long time to come“
Chambers Europe 2012
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Advokátní kancelář
HÁJEK ZRZAVECKÝ

H

ÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.
(HZ) je nezávislá česká advokátní kancelář.
HZ vznikla v březnu 2008 a v současné době
poskytuje právní služby prostřednictvím čtrnácti advokátů a advokátních koncipientů v Praze a nově
také ve své pobočce v Brně. Společníky HZ jsou Martin
Hájek, Jan Zrzavecký a Michaela Šerá. Základním cílem
HZ při poskytování právních služeb je úspěch klienta
a maximální kvalita poskytnuté služby v požadovaném
čase a při vynaložení objektivně odpovídajících nákladů. Při vědomí dalšího posilování pozice HZ a kvality
nabízených služeb rozšiřuje kancelář průběžně oblasti,
ve kterých právní služby poskytuje, a současně posiluje
tým svých odborníků v jiných oblastech. Právní služby
poskytuje HZ v úzké součinnosti s odborníky v dalších
oblastech a poradenských odvětvích tak, aby vždy byly
zájmy klienta zajištěné komplexně.

Nad rámec obecné specializace na obchodní právo (korporační právo a M&A) a související obory práva se HZ zaměřuje na další čtyři klíčové průmyslové oblasti, ve kterých si získala postavení uznávaného poskytovatele
právních služeb. Jedná se o:

• potravinářské právo | HZ je aktivním členem Potravinářské komory České republiky a je pravidelně oslovována podnikateli (tuzemskými i zahraničními) z potravinářského oboru v souvislosti s řešením specifických
právních problémů z této oblasti

• farmaceutické právo | svojí silnou klientskou základnou a tomu odpovídajícími zkušenostmi v oboru se HZ
řadí k předním právním kancelářím poskytujícím služby farmaceutickým klientům

• franchising & outsoursing | HZ je členem České asociOd svého založení se HZ zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb středním a velkým korporacím,
a to českým i zahraničním. Stěžejní oblastí činnosti HZ
je obchodní právo, především pak fúze a akvizice (včetně
fúzí přeshraničních), korporační právo, restrukturalizace,
corporate governance a obchodní závazkové právo. HZ
disponuje rovněž zkušenými odborníky z oblasti trestního
práva (zejména ve věcech hospodářských trestných činů),
pracovního práva, práva nemovitostí, veřejných zakázek
nebo v zastupování v soudních či rozhodčích řízeních.

ace franchisingu a podílí se tak na vytváření právního
rámce v této dynamicky se rozvíjející oblasti práva

• insolvence

| HZ poskytuje veškeré právní služby
v rámci insolvenčního práva, spočívající zejména v poradenství při řešení krizových situací souvisejících
s úpadkem, v zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení a v přípravě relevantní dokumentace;
advokát kanceláře Daniel Kaplan je insolvenčním
správcem.
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HZ poskytuje svým klientům právní služby v češtině, slovenštině, angličtině, ruštině, němčině a francouzštině. Při
řešení právních problémů se zahraničním prvkem kancelář úzce spolupracuje s právními odborníky ve všech státech Evropy a ve všech významných mimoevropských
zemích.

Kromě svých podnikatelských aktivit se HZ aktivně zapojuje také do různých pro bono aktivit, z nichž nejvýznamnější je projekt Slunce pro oko (www.slunceprooko.cz).
Získané finanční prostředky určené pro nákup vybraných
diagnostických přístrojů dosahují řádu milionu korun českých.

Právní specializace:

Další informace o HZ včetně referencí naleznete na webových stránkách www.hajekzrzavecky.cz.

•

• cenné papíry a kapitálové trhy
• farmaceutické právo
• franchising & outsourcing
• fúze a akvizice
• infrastrukturní projekty
• insolvenční právo
• občanské právo
• obchodní právo a právo obchodních společností
• potravinářské právo
• pracovní právo
• právní due diligence
• právo duševního vlastnictví
• právo nemovitostí
• restrukturalizační projekty
• soudní spory a rozhodčí řízení
• soutěžní právo, dawn raids
• správní právo
• trestní právo
• veřejné zakázky a výběrová řízení
• závazkové obchodní právo
Odvětví, ve kterých poskytujeme
právní služby:
• automobilový průmysl
• bankovnictví a finanční služby
• doprava a letecký průmysl
• energetika a plynárenský průmysl
• farmaceutický průmysl
• média a filmový průmysl
• pojišťovnictví
• potravinářský průmysl
• průmysl stavebních hmot a materiálů
• trh nemovitostí

88 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

HÁJEK ZRZAVECKÝ
advokátní kancelář, s.r.o.
Praha (Main Office)
ADRESA:
Revoluční 3
110 00 Praha 1
TELEFON:
227 629 700
Brno (Branch Office)
Karásek 1
ADRESA:
621 00 Brno
TELEFON:
517 070 460
URL:
E-MAIL:

www.hajekzrzavecky.cz
info@hajekzrzavecky.cz

Advokátní kancelář
Hartmann, Jelínek,
Fráňa a partneři, s. r. o.

Lev ve světě práva
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři,
s.r.o. byla založena v roce 1990 jako volné sdružení advokátů. Od svého založení si tato kancelář vybudovala pevné
místo na českém trhu. Advokátní kancelář má pracoviště
v Praze a Hradci Králové, přičemž na poskytování právních

služeb a provozu advokátní kanceláře se podílí v současné
době okolo 55 pracovníků. Z tohoto počtu odborný tým
advokátní kanceláře tvoří spolu se 6 partnery dalších 27
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.
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Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři,
s.r.o. je tradiční česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu významným klientům
v soukromé i veřejné sféře. Během dvou desetiletí své
existence shromáždila know-how, které je svým rozsahem i kvalitou v českém prostředí unikátní. Mezi klienty
kanceláře se řadí významné instituce jak z hlediska regionálního, tak z hlediska celorepublikového významu jako
jsou ministerstva, bankovní instituce, společnosti, které
provozují televizní vysílání apod.
Advokátní kancelář se specializuje především na trestní, mediální, sportovní, ústavní právo, obchodní právo
– fúze/akvizice, transformace a reorganizace, zdravotní právo, správní právo, daňové právo, dále na soudní
agendu včetně arbitráží. Nedílnou součástí kanceláře je
rovněž insolvenční tým, vedený insolvenčním správcem,
JUDr. Janem Malým, který si v roce 2013 prohloubil kvalifikaci a složil zkoušky insolvečního správce se zvláštním
povolením. Logickým vyústěním dlouhodobé historie
a tradice v poskytování právních služeb v oblasti insolvence, bylo založení dceřiné společnosti advokátní kanceláře,
společnosti s ručením omezeným HJF Insolvenční. Tato
společnost je jedním ze zakládajících společníků VPI CZ,
v.o.s. – Vše Pro Insolvenci. Tato společnost je nově vzniklá
veřejná obchodní společnost, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti insolvence. Specifická specializace insolvenčního správce se zvláštním povolením, pak
přímo předurčuje naši společnost pro výkon ve velkých
a zvláště složitých insolvenčních řízeních.
Rovněž v oblasti ústavního práva, zejména zastupování
před Ústavním soudem, zpracování a podání ústavních
stížností má kancelář velké procento úspěšnosti. Kancelář rovněž zaznamenala úspěchy v obhajobách v rozsáhlých trestních věcech s celorepublikovými přesahy. V roce
2012 se advokátní kancelář stala jednou z velmi doporučovaných kanceláří v oblasti trestního práva. V roce 2013
se kancelář stala jednou z doporučovaných kanceláří v oblasti trestního práva.
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 roz90 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

hodnutím orgánů veřejné správy. Advokátní kancelář se
v tomto ohledu věnuje obraně klientů proti rozhodnutím
příslušných orgánů především v oblasti daňové či oblasti
jiných povinných odvodů. V roce 2013 JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., advokát naší 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, zemích EU a v případě potřeby lze zajistit poskytnutí právní služby i jinde v zahraničí. K tomu slouží
aktivní členství kanceláře v nadnárodním sdružení ABL
(Alliance of Business Lawyers). Aby kancelář byla schopna zaručit pro své klienty co nejkvalitnější právní servis,
spolupracuje s dalšími externími odborníky, zejména se
specializovanými advokáty, auditory, daňovými poradci,
soudními znalci, tlumočníky a notáři. Zároveň je kancelář
členem Czech Service International (CSI), aliancí předních
českých soukromých společností v oblasti služeb. Toto
členství pomáhá zprostředkovat klientům služby v oblasti: fúzí/akvizic, pojišťění, marketingu a daňové oblasti. Tímto Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři, s.r.o. vytváří síť komplexních služeb pro své
klienty. Advokátní kancelář je zároveň, prostřednictvím
svých zástupců, aktivním členem několika významných
institucí a jejich odborných sekcí. Rádi bychom Vás upozornili alespoň na některé z nich. JUDr. Pavel Fráňa je
rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky. Zároveň se JUDr. Pavel Fráňa aktivně věnuje mediaci a je
rovněž jedním ze zapsaných mediátorů v rejstříku Ministerstva spravedlnosti. JUDr. Jiří Hartmann je členem kárné komise České advokátní komory, JUDr. Milan Jelínek
je členem komise České advokátní komory pro výchovu
a vzdělávání a zároveň je regionálním zástupcem Východočeského kraje ČAK.
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. Milan Jelínek,
advokát

JUDr. Pavel Fráňa,
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 dnes na trhu advokátních služeb na přední místo na českém
i zahraničním trhu. K dnešnímu dni tak
má za sebou více než 25 let advokátní praxe. JUDr. Jiří Hartmann je dále
členem Odvolací kárné komise České
advokátní komory, Sekce pro advokátní tarif České advokátní komory, prezidentem Czech Service International
a dále působí v řadě představenstev
a dozorčích rad akciových společností.

JUDr. Milan Jelínek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a svou profesní kariéru zahájil jako justiční čekatel u Krajského
soudu v Hradci Králové v listopadu
r. 1974. V prosinci r. 1975 se stal advokátním koncipientem a bez přerušení působí v advokacii jako advokát
do současné doby. Zaměřoval se především na obhajobu v trestním řízení
a na občanské právo a specializoval se
na práva k nehmotným statkům, především ochranným známkám, průmyslovému designu apod. Po roce 1990
se jeho specializace rozšířila i o právo
obchodní a autorské. Je aktivním členem České advokátní komory, pracoval a pracuje v jejích poradních orgánech, především v komisi výchovy a je
členem výboru regionálních zástupců
a regionálním představitelem České
advokátní komory pro Východočeský
region. Zároveň je JUDr. Milan Jelínkem rozhodcem. Ovládá aktivně anglický jazyk, pasivně ruský jazyk.

JUDr. Pavel Fráňa 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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Mgr. Jan Maršál,
advokát

Mgr. Ludmila Kutějová, JUDr. Jan Malý,
advokát
advokát

Mgr. Jan Maršál absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Svou profesní kariéru zahájil
jako advokátní koncipient Advokátní
kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři, s. r. o. Po složení advokátních zkoušek byl v roce 2000 zapsán
do seznamu advokátů. Doposud v uvedené advokátní kanceláři působí jako
advokát-partner. V rámci své advokátní praxe se Mgr. Jan Maršál specializuje především na oblast obchodního
práva, občanského práva a autorského práva. V rámci uvedených oblastí
jsou jeho další právní specializací cenné papíry, mediální a reklamní právo,
a také právo informačních technologií.

Mgr. Ludmila Kutějová absolvovala
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Svou profesní kariéru zahájila v roce 1998 v Olomouci.
V Advokátní kanceláři Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. působí
od roku 1999, a to od roku 2005 jako
advokát-partner. Po složení advokátních zkoušek v roce 2001 byla zapsána do seznamu advokátů. V rámci své
advokátní praxe se Mgr. Ludmila Kutějová specializuje především na oblast obchodního práva se zaměřením
na vnitrostátní i přeshraniční fúze,
akvizice a mediální právo. Mluví plynně anglicky. Mgr. Ludmila Kutějová
se ve volných chvílích věnuje sportu,
od lyžování po golf.

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. Od roku 2013 se stal
JUDr. Jan Malý partnerem advokátní
kanceláře.

•

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

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.
2. místo v kategorii Talent roku 2013
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Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Sokolovská 5/49
Praha 8 – Karlín
186 00
www.hjf.cz
recepcepha@hjf.cz
225 000 400

Advokátní kancelář
Havel, Holásek & Partners
Základní informace o kanceláři
Za více než 13 let své existence se Havel, Holásek & Partners stala nejrychleji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní Evropy, která neustále posiluje
svou pozici na trhu právních služeb v České a Slovenské
republice.

Právní tým
Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně,
Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 170 právníků, několika desítek studentů právnických fakult a více než 500
spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující
inkasní agentury Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Většina partnerů a podstatná
část seniorních právníků získala zkušenosti z praxe
u nejlepších mezinárodních kanceláří, jako např. Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Clifford Chance, Hogan
Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons (Salans), DLA Piper, Weil, White & Case, Baker & McKenzie, Squire Patton

Boggs, Gleiss Lutz, Noerr, Schöenherr, Wolf Theiss, Gide
Loyrette Nouel, anebo u nejúspěšnějších česko-slovenských právnických firem a ve vedoucích pozicích ve veřejné správě, včetně významných ministerstev, soutěžního
úřadu a centrální banky. Právníci kanceláře se mimo práci pro klienty kanceláře např. aktivně podílejí na přípravě
právních předpisů, zejména v oblasti obchodního práva
a finančních služeb, a pracují v rámci profesních organizací v oblasti kapitálového trhu (Asociace pro kapitálový
trh), rozvojového kapitálu (Česká asociace rozvojového kapitálu CVCA) a dalších asociacích a sdruženích v oblasti
veřejných zakázek, investic do nemovitostí nebo telekomunikací. Vybraní odborníci jsou autory řady odborných
publikací, přednášejí na konferencích a působí jako lektoři
v rámci profesního vzdělávání a někteří se nejnověji podílí i na vypracování komentářové literatury k rekodifikaci
občanského práva. Členové všech poradenských skupin
kanceláře pravidelně publikují v odborných i populárních
periodikách a pořádají odborné semináře.
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Slovenská kancelář
Bratislavská kancelář je hlavním kontaktním místem nejen
pro klienty ze Slovenska, ale i pro české a zahraniční klienty podnikající ve Slovenské republice. Kancelář svým klientům dlouhodobě poskytuje komplexní právní poradenství
ve všech standardních právních oblastech souvisejících
s jejich podnikatelskou činností. V současné době slovenský právní tým tvoří cca 25 právníků, což z něj činí jednu ze
tří největších advokátních kanceláří ve Slovenské republice, a poskytuje služby přibližně 150 stálým klientům.

Oblasti specializace
Právníci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners
si uvědomují, že poskytování právních služeb vysoké
úrovně vyžaduje nejen podrobnou znalost právních předpisů a jejich aplikace, ale i širší vědomosti o příslušném
podnikatelském odvětví jejich klientů.
Proto jsme vytvořili systém řízení právní kanceláře nejen
dle právních specializací, ale i podnikatelských oborů. Toto
organizační uspořádání směřuje k maximálně efektivnímu
poskytování právních služeb, kdy komplexní projekty jsou
řízeny seniorními právníky se širokými praktickými zkušenostmi za podpory specialistů na příslušné právní obory.
Právníci kanceláře mají rozsáhlé transakční zkušenosti
zejména v následujících oblastech: právo obchodních společností/fúze, akvizice a prodej podniků a obchodních společností/corporate governance a daňového poradenství;
nemovitosti a stavebnictví, právo životního prostředí; bankovnictví, pojišťovnictví, finance a kapitálový trh; zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních; veřejný
sektor – regulace, veřejné zakázky a PPP; duševní vlastnictví/informační technologie/elektronické komunikace/
ochrana osobních údajů/média; insolvence a reorganizace;
ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, právo EU;
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; „private clients“; reklamní právo, ochrana spotřebitele, nekalá soutěž.

Podnikatelské obory
Právníci kanceláře 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
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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.); spotřební
zboží/FMCG (včetně provozovatelů řetězců); potravinářský průmysl (včetně tabákového průmyslu), zemědělství
a lesnictví; farmacie a zdravotnictví (včetně sociální péče);
zbrojní průmysl; média a mediální služby; „professional
services“; pojišťovnictví a penzijní fondy; hotelnictví a cestovní ruch; školství, kultura (věda a výzkum); sportovní právo; loterie a hry; ostatní služby a výroba (např. elektrotechnika a elektronika, gumárenský a plastikářský průmysl,
sklo a keramika, textilní, oděvní, kožedělný a polygrafický
průmysl, výroba papíru a celulózy, dřevozpracující průmysl, výroba stavebních hmot, bezpečnostní služby).

Nadstandardní jazykové vybavení
Všichni právníci poskytují právní služby klientům v českém, v slovenském a v anglickém jazyce; významnou
specializací je dále skupina právníků se zaměřením
na německy hovořící klientelu; další specializované skupiny právníků plynně hovoří i dalšími jazyky a případně
poskytují právní služby ve francouzském, italském, španělském, portugalském, ruském, polském, maďarském,
ukrajinském a slovenském jazyce.

Naši klienti
Kancelář má v současné době více než 1000 klientů. Mezi
klienty kanceláře patří, kromě velkých mezinárodních
společností, středních firem, individuálních podnikatelů
a investorů a orgánů veřejné správy, také cca 70 z 500
největších světových společností podle publikace Fortune 500 a více než 40 společností zařazených do žebříčku
největších českých firem Czech Top 100.

Přehled vybraných
nejvýznamnějších transakcí,
které kancelář realizovala
za posledních 12 měsíců
• Právní poradenství největšímu
britskému provozovateli kin,
společnosti Cineworld Group
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytovala právní poradenství největšímu britskému provozovateli
kin, společnosti Cineworld Group, při mezinárodní akvizici

jejího rivala, společnosti Cinema City International (kótované na varšavské burze). Společnost Cineworld se tak díky
akvizici společnosti Cinema City International, jakožto
největšího provozovatele kin ve střední a východní Evropě
a také v Izraeli, stala druhým největším provozovatelem sítí
kin v Evropě. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners ve spolupráci s renomovanou mezinárodní advokátní
kanceláří Slaughter and May zajištovala v rámci této globální transakce poradenství jak v Čechách, tak na Slovensku. Hodnota transakce je 503 miliónů liber.

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

Kancelář poskytovala právní poradenství společnosti
ČKD Group při akvizici prodeje 100% podílu firmy ČKD
kompresory, předního výrobce průmyslových kompresorů pro oblasti těžby a přepravy ropy a zemního plynu,
petrochemii, energetiky a ocelářství.
Celková hodnota transakce se pohybovala okolo částky
1,1 mld. Kč.

• Poradenství při jedné
z nejvýznamnějších transakcí
v telekomunikačním a ICT sektoru v ČR
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytovala právní poradenství kupujícímu při jedné z nejvýznamnějších transakcí v telekomunikačním a ICT sektoru v ČR.
Kancelář poskytovala právní poradenství společnosti
T-Mobile Czech Republic, která se stala stoprocentním
akcionářem firmy T-Systems Czech Republic, jež byla
dosud její sesterskou společností, přičemž obě společnosti
nadále zůstaly součástí koncernu Deutsche Telekom.

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

• Poradenství při jedné
z nejvýznamnějších transakcí
ve strojírenském sektoru v ČR
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytovala právní poradenství prodávajícímu při jedné z nejvýznamnějších transakcí ve strojírenském sektoru v ČR.

Cílem této transakce byla harmonizace aktivit skupiny
Deutsche Telekom na českém trhu, zejména pak zjednodušení přístupu zákazníků ke komplexním ICT službám.

• Soutěžněprávní poradenství
společnosti Slovak Telekom
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners v roce
2013 poskytovala soutěžněprávní poradenství společnosti Slovak Telekom v souvislosti s nabytím kontroly
nad společností Digi Slovakia, včetně zastupování před
Protimonopolním úřadem Slovenské republiky. Jednalo
se o významný případ s dopadem na maloobchodní trh
poskytování placené TV a poskytování širokopásmového
přístupu k internetu koncovým uživatelům, který byl slovenským soutěžním úřadem schválen v první fázi navzdory námitkám některých konkurentů.

Vybraná získaná ocenění
Kancelář je podle historických výsledků všech šesti ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku podle celkového
počtu nominací a titulů nejúspěšnější advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení v České republice.
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Kancelář získala prestižní ocenění Who’s Who Legal
Award jako nejlepší právnická firma roku 2011, 2012
a 2014 v České republice. V letech 2009 – 2012 v celkovém
hodnocení publikace Practical Law Company za všechny
hodnocené právní obory získala kancelář 1. místo mezi
domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala v letech 2010 a 2013 ocenění ILO Client Choice Awards
udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České republice.
Dle mezinárodních ratingových agentur Thomson Reuters
a Mergermarket je kancelář na prvním místě v České republice podle celkového počtu realizovaných transakcí
v oblasti fúzí a akvizic za posledních pět let (2009 – 2013).
Agentura DealWatch ve své studii v letech 2009 až 2012 zařadila kancelář na první místo podle počtu realizovaných
transakcí v České republice a v roce 2009 i 2010 také ve Slovenské republice a v rámci celé střední a východní Evropy.
Právníci kanceláře jsou v oblastech své specializace pravidelně uváděni mezi vedoucími či doporučovanými odborníky v zásadě všemi renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi, jako jsou PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, Chambers Europe
Guide, European Legal Experts, IFLR 1000 či Global Law
Experts. Tyto publikace uvádějí advokátní kancelář Havel,
Holásek & Partners jako jednu z nejlepších právnických
firem v České republice pro oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního
a finančního práva, kapitálových trhů, restrukturalizací
a insolvenčního práva, stavebního práva, práva nemovitostí, práva životního prostředí, energetiky, pracovního práva
a řešení sporů. Partneři kanceláře jsou rovněž doporučováni jako přední odborníci v oblastech své specializace.

Náš přístup
Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním
přístupem a kvalitním týmem právníků, pro kterou jsou
nadstandartní péče o klienta a mimořádná časová flexibilita nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní
přístup ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí,
o které se vždy stará jeden až dva partneři kanceláře, případně partner a seniorní advokát. Usilujeme o poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování
dlouhodobých vztahů s klienty.
Právníci kanceláře jsou klienty vyhledáváni z důvodu poskytování komplexních právních služeb, schopnosti strategického uvažování, vysoké úrovně pracovního nasazení, schopnosti úspěšného uzavření transakcí a prosazení
zájmů klienta v podnikatelské praxi.

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

Mezinárodní spolupráce
Kancelář má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Je
součástí tří z deseti nejprestižnějších mezinárodních
právnických sítí: World Law Group, State Capital Group
a Interlaw, které sdružují celkově více než 250 předních
světových právnických firem po celém světě. Naši klienti tak mají přístup k mezinárodním i lokálním znalostem
a odbornosti prostřednictvím více než 30 tisíc právníků
v přibližně 160 zemích světa.

Naše vize
Naší vizí je „být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytující služby odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese“. Naším cílem je
v souladu s tímto přístupem k poskytování právních služeb
dále posilovat nadstandardní vztahy s klienty a obchodními partnery kanceláře, které jim umožní maximalizovat
efekt našich právních služeb pro jejich podnikatelské či
jiné záměry. Usilujeme o vytvoření skutečného, oboustranně výhodného obchodního partnerství s klienty.
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Pro Bono
Charitativní činnost a pro bono aktivity jsou nedílnou součástí práce naší kanceláře a společenská odpovědnost je
součástí naší firemní kultury, našich hodnot i obchodní
strategie. Jednáme eticky a transparentně, minimalizujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí a využíváme našich odborných dovedností k podpoře potřebným. V rámci naší podpory spolupracujeme s neziskovými organizacemi, nadacemi i jednotlivci jak individuálně,

tak ve spojení s Nadací Havel, Holásek & Partners. Podporujeme dobročinné aktivity jak odbornou pomocí, tak
formou finančních příspěvků a darů.

Naše úsilí zaměřujeme především
na následující oblasti:

V oblasti právních služeb pro bono jistě stojí za zmínku zejména naše podpora oblasti malého a středního podnikání, která je realizována prostřednictví spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy,
s Unií malých a středních podniků, ale i s CVCA (Českou
asociací private equity a rizikového kapitálu).

•

Pomáháme dětem a mladým lidem, a to nejen v obtížných
životních situacích, snažíme se pomoci i s jejich každodenními starostmi a problémy (např. Linka bezpečí, Člověk
v tísni, Nadace naše dítě, Nadace Leontinka, Nadace dětský mozek).
Pomáháme se zajištěním finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory
a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům, především seniorům (Nadace Taťány
Kuchařové, Nadační fond Českého rozhlasu – Pomáhejte
s námi).
Podporujeme rozvoj všeobecné vzdělanosti, jakož i prohloubení odborných znalostí v oblasti politiky, společenských věd i kultury (např. Akademie Havel, Holásek &
Partners, Nadace Prague Twenty, Česká manažerská asociace, Institut při VŠE, Fond dalšího vzdělávání).
Podporujeme filantropii, dárcovství v České republice
a komunitní rozvoj (Nadace Via).
Pomáháme představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět. Podporujeme
dobré jméno české kultury, vzdělávací a kulturní aktivity
zaměřené na širokou veřejnost (Galerie DOX, Letní Shakesperovské slavnosti Ostrava).
Podporujeme projekty v oblasti životního prostředí a projekty v oblasti inovačního podnikání (ENVI).

Havel, Holásek & Partners s.r.o.
ADRESA:
Praha:

Na Florenci 2116/15, Recepce A
110 00 Praha 1 – Nové Město
255 000 111

Brno:

Hilleho 1843/6
602 00 Brno
545 423 420

Ostrava:

Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
596 110 300

Bratislava:

Apollo Business Center II., blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
+421 232 113 900

URL:
E-MAIL:

www.havelholasek.cz
office@havelholasek.cz
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Advokátní kancelář
HOLEC, ZUSKA & Partneři

A

dvokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři existuje od roku 1990 a stále patří mezi
renomované kanceláře zaměřené zejména
na komplexní právní a poradenské služby pro
veřejný a soukromý sektor v oblastech obchodního práva, nemovitosti, sporů, duševního vlastnictví, práva informačních technologií, veřejných zakázek a pracovního
práva. Kancelář poskytuje komplexní právní služby celé
řadě nadnárodních společností a jejich místním dceřiným společnostem, stejně jako tuzemským společnostem
a organizacím a institucím veřejného sektoru. Kancelář je
členem mezinárodní sítě právních kanceláří International
Alliance of Law Firms zaměřených na komplexní poradenství v obchodním právu s více než 62 členy ve 41 zemích.
Mimoto kancelář velmi úzce spolupracuje s významnými
mezinárodními auditorskými a daňověporadenskými
společnostmi a dalšími renomovanými subjekty zejména
v rámci fůzí, akvizic, restrukturalizací, služeb projektového poradenství a řízení, veřejných zakázek a PPP projektů,
projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zpracování
analýz, metodik a legislativních prací.
JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska jsou zkušenými
rozhodci zapsanými na listině rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
JUDr. Pavel Holec je členem Kontrolní rady České advokátní komory; JUDr. Karel Zuska je členem Řídícího výboru Asociace PPP. Manažerem kanceláře je JUDr. Lubomír
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Lanský. Vedoucími jednotlivých odborných týmů jsou
JUDr. Anna Bartůňková, Mgr. Iva Valová, JUDr. Oldřich
Trojan a Mgr. Matěj Kliman.

Právo obchodních společností
Kancelář poskytuje komplexní služby a právní poradenství při strukturování, přípravě textu,projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování obchodních smluv
všeho typu pro podnikatelskou činnost na území České
republiky a zajišťuje veškeré s tím související záležitosti.
Služeb advokátní kanceláře na tomto poli průběžně využívá celá řada velkých nadnárodních seskupení, zahraničních firem, ale i ryze českých společností. Kancelář
podporuje a poskytuje služby jak zahraničním podnikům
působícím v ČR, tak i domácím společnostem vstupujícím
na globální trhy při respektování mezinárodních pravidel
i úmluv a bilaterálních mezistátních smluv o zamezení
dvojího zdanění, ochraně investic, apod. Kancelář rovněž
nabízí komplexní služby a právní poradenství při přípravě, vlastním zahájení i pozdější realizaci podnikatelské
činnosti na území České republiky prostřednictvím obchodních společností zde zakládaných či nabývaných,
popř. organizačních složek zahraničních firem.

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

Spory, arbitráž
Kancelář poskytuje služby tuzemským a zahraničním
společnostem v řízení před soudy v obchodních a občanských sporech, v řízení před rozhodčími soudy (arbitráž),
v administrativních řízeních před správními orgány a při
přezkumu rozhodnutí správních orgánů řádnými soudy.
Kancelář zastupuje řadu významných společností v žalobách před soudy o přezkoumání správních (administrativních) rozhodnutí v daňových věcech; kancelář např.
dosáhla významných úspěchů v kasačních stížnostech
u Nejvyššího správního soudu ve věcech přezkumu nezákonných rozhodnutí finančních úřadů. JUDr. Pavel Holec
i JUDr. Karel Zuska po dlouhou řadu let aktivně působí
v řadách rozhodců především pak Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Osobní
zkušenosti JUDr. Karla Zusky nadto zahrnují dřívější
soudcovskou činnost, které se řadu let věnoval před vstupem do advokacie.

Zvláštní pozornost věnuje kancelář poradenství při nakládání s duševním vlastnictvím v rámci projektů v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací. Kancelář se významně podílela na realizaci projektu EF-TRANS na půdě MŠMT, a to mj.
zpracováním metodik v oblasti ochrany duševního vlastnictví a licencí. Kancelář poskytuje komplexní poradenství ve výše uvedených oblastech, ať již se jedná o otázky
nesporné, např. přípravu smluvních ujednání a právní
poradenství s tím spojené, přípravu přihlášek průmyslových práv a zastupování v přihlašovacím řízení v České
republice či o spornou agendu v oblasti práv průmyslových a práv duševního vlastnictví týkající se porušování
těchto práv a následných soudních jednání jak v rámci
práva soukromého (předběžná opatření, žaloby apod.), tak
v rámci práva veřejného (celní opatření na ochranu těchto
práv apod.). Kancelář poskytuje služby i v oblasti ochrany
osobnosti a v oblasti nekalé soutěže, jakož i v oblastech
souvisejících, např. v otázkách ochrany osobních údajů
či výrobkového marketingu, reklamních aktivit a právní
regulace související s ochranou spotřebitele.

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

Právo duševního vlastnictví

Pracovní právo

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři se v oblasti práv průmyslových a práva duševního vlastnictví
zaměřuje mimo jiné na ochranné známky, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, topografie polovodičových
výrobků, ochranu zeměpisných označení a označení původu, rešerše v rejstřících průmyslových práv, správu portfolií průmyslových práv, software a jeho právní ochranu,
autorské právo, doménová jména, know-how a ochranu
obchodního tajemství, léčiva a zdravotnické prostředky.

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři poskytuje
široké spektrum služeb při strukturování, přípravě textu,
projednávání obsahu, pozdější realizaci i ukončování pracovních smluv. Služeb advokátní kanceláře HOLEC, ZUSKA & Partneři na tomto poli, včetně zastupování před
soudy, průběžně využívá celá řada velkých nadnárodních
seskupení, zahraničních firem, ale i ryze českých společností. Poradenské služby zahrnují veškeré aspekty pracovního práva v České republice, zejména také s ohledem
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na připojení k EU. Kancelář se zaměřuje i na problematiku
agenturního zaměstnávání. V neposlední řadě se kancelář specializuje na řešení otázek souvisejících s odpovědností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pracovních úrazů a nemocí z povolání
apod. JUDr. Karel Zuska je pro jeho zkušenosti v tomto
oboru práva pravidelně doporučován publikací PLC Global Counsel.

Hospodářská soutěž
Naše kancelář se v posledních čtyřech letech významně
angažuje v oboru hospodářské soutěže, a to v oblasti veřejné podpory. Je konzultačním partnerem řady řídících orgánů operačních programů SF EU, včetně implementační
struktury (MŠMT, TAČR, MHMP a množství výzkumných
organizací v pozici vysokých škol, veřejných výzkumných
institucí, fakultních nemocnic apod. – oblast výzkumu
vývoje a inovací, dále MPSV, Královéhradecký kraj a řada
obcí – oblast financování sociálních služeb, Karlovarský
kraj – oblast financování dopravní infrastruktury). Kancelář je autorem řady významných metodik a manuálů
postupů v oblasti eliminaci rizik nedovolené veřejné podpory. Kancelář se též intenzivně věnuje lektorské a vzdělávací činnosti v této oblasti; je též autorem četných odborných publikací na toto téma. Mezi další významné
služby, které kancelář běžně poskytuje, patří financování
sociálních služeb zahrnující právně-poradenskou podporu zadavatelů sociálních služeb i jejich poskytovatelů a orgánů státní správy v této oblasti. V rámci oblasti výzkum,
vývoj a inovace se kancelář zaměřuje na problematiku
financování výzkumu, vývoje a inovací, dopadů národní
a evropské úpravy financování VaVaI (včetně evropského soft law) na vnitřní poměry výzkumných organizací
a na problematiku transferu technologií činí naše služby
jedinečnými pro potřeby výzkumných organizací, příjemců podpor z OP VaVpI, OP PI, komunitárních programů EU
apod. V rámci praxe spojené s oblastí EU fondů a dalších
programů podpory se kancelář specializuje na poradenství a audity v oblasti projektů financovaných z fondů EU
včetně jejich administrace, a to zejména v rámci 7.RP, CIP,
OPPI, OPLZZ, OP VaVpI, OPVK, IOP.

•

HOLEC, ZUSKA & Partneři
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Palác Anděl, Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5
www.holec-advokati.cz
recepce@holec-advokati.cz
296 325 235

Advokátní kancelář
HULVA & PARTNERS
Počátky advokátní kanceláře HULVA & PARTNERS
sahají do roku 1991, kdy vznikla komerčně-právní kancelář
Mgr. Antonína Hulvy specializující se především na obchodní právo. Prošla tedy dlouholetým vývojem a nepřetržitou praxí od počátku devadesátých let dvacátého století,
jež byly pro právo rozhodujícím obdobím z hlediska transformace do nového, demokratického právního pořádku.

advokátních kanceláří spolu s individuálním přístupem
ke každému klientovi a dostupnou cenou právních služeb.
Náš tým je schopen nabídnout klientům kreativitu spojenou se znalostí standardních postupů.

Referenční projekty, které jsme právně
zaštítili:

• výstavbu mezinárodního počítačového centra
V roce 1996 došlo ke sloučení Komory komerčních právníků a České advokátní komory. Naše kancelář se záhy stala kanceláří advokátní, hájící zájmy nejen v oblasti práva
soukromého (tedy především práva obchodního a občanského), ale rovněž v jiných oblastech, ve kterých se lidé
s právem jako sociálním fenoménem setkávají.
Od roku 2008 do roku 2012 byla naše kancelář založena
na spolupráci dvou samostatných advokátů, Mgr. Antonína Hulvy a JUDr. Tomáše Hulvy. Roku 2013 vzniká společnost HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, pod
níž oba zmiňovaní advokáti spolu s dalšími zaměstnanci
společnosti poskytují právní služby.
Poskytujeme právní servis především v oblasti soukromého práva, tedy práva mezinárodního, obchodního,
občanského, pracovního, rodinného a práva duševního
vlastnictví. Z veřejnoprávních odvětví se zabýváme právem správním a trestním.
Advokáti a zaměstnanci naší kanceláře při své činnosti spojují moderní, sofistikované postupy velkých

(investice cca 2,5 mld Kč)

• vybudování vědeckého výzkumného centra v oblasti
materiálového inženýrství
(investice cca 1 mld. Kč)
• výstavbu Fakulty elektrotechniky a informatiky
(investice cca 1 mld. Kč)
• akvizici obchodní společnosti v oblasti hutnictví
(transakce v hodnotě cca 200 mil. Kč)
• výstavbu sportovní haly
(investice cca 250 mil. Kč)
• výstavbu výrobní haly průmyslového subjektu
(investice cca 160 mil. Kč)

Vybrané publikace:

• Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele. 1. vydání. Praha:
Aspi, a. s., 2005, s. 452

• Hulva, Tomáš: Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2006, s. 350
Hulva,
Tomáš: Přehled judikatury ve věcech vyúčtování
•
služeb advokátem. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2006, s. 231
• Hulva, Tomáš: Ochrana majetku. 1. vydání. Praha: LINDE Praha, a. s., 2008, s. 376
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• Hulva, Tomáš: Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s. 264

Vedoucí advokáti:
JUDr. Tomáš Hulva
advokát (*1980)
absolvoval v roce 2004 Právnickou
fakultu Masarykovy univerzity
v Brně. Roku 2006 složil rigorózní
státní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl mu přiznán titul doktora práv (ve zkratce JUDr.). Praxi advokátního koncipienta
vykonával v renomované mezinárodní advokátní kanceláři a dále v advokátní kanceláři Mgr. Antonína Hulvy.
Vytvořili jsme vlastní síť spolupracujících advokátů na území
České republiky, jakož i v zahraničí. Účelem vytvoření této
sítě je zajištění právního zastoupení našich klientů na území
celé České republiky, ale také ve vyjmenovaných státech.
Tím jsme schopni našim klientům zabezpečit poskytování
právních služeb rovněž mimo území České republiky.
Našimi klienty jsou především české a nadnárodní obchodní společnosti, družstva, veřejnoprávní subjekty
a samosprávné územní celky, kterým poskytujeme právní
pomoc při jejich každodenní činnosti. Právní pomoc však
samozřejmě nabízíme rovněž fyzickým osobám, a to ať už
se jedná o komplexní právní zastoupení ve všech věcech
či o jednorázovou kauzu.
Vyjednávací možnosti naší kanceláře neustále rozšiřujeme podle aktuálních potřeb našich klientů. V současné době jsme schopni poskytovat služby ve více než 20
jazycích ve spolupráci s našimi externími překladateli
a prostřednictvím spolupracujících advokátů také v 15
evropských státech.

• Fúze a akvizice
• Korporátní právo
• Mezinárodní právo obchodní
• Občanské a obchodní právo
• Pracovní právo
• Právo hospodářské soutěže
• Restrukturalizace a insolvence
• Soudní spory a rozhodčí řízení
• Vymáhání a správa pohledávek
• Závazkové právní vztahy
Od roku 2008 působí jako advokát. V roce 2013 zakládá
společnost HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, jíž je advokátem, společníkem a jednatelem. Je autorem 5 monografií a 12 časopiseckých článků. Je členem
sekce pro advokátní tarif České advokátní komory. Tomáš
Hulva též působí jako lektor pro řadu soukromých vzdělávacích agentur a vede školení pro Českou advokátní komoru. Od roku 2013 působí také jako rozhodce.

Mgr. Antonín Hulva
advokát (*1953)
je absolventem Právnické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Svá studia úspěšně ukončil
v roce 1978 složením státní závěrečné zkoušky. Po studiích
působil jako podnikový právník ve státním podniku Stavoprojekt v Ostravě, a to po dobu tří let. Od roku 1980 se stal
podnikovým právníkem zemědělského družstva, kde působil až do roku 1991. Tohoto roku zakládá kancelář, tehdy
komerčněprávní. V důsledku sloučení České advokátní komory s Komorou komerčních právníků v roce 1996 se stal
samostatným advokátem. V současné době působí jako advokát HULVA & PARTNERS.

•

HULVA & PARTNERS s.r.o.

Preferované oblasti práva:

ADRESA:

• Bankovnictví a finance
• Developerské a nemovitostní projekty
• Duševní vlastnictví

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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náměstí Republiky 2/1
746 01 Opava
www.hulva.cz
tomas.hulva@hulva.cz
553 717 132

Advokátní kancelář
CHSH Kališ & Partners
CHSH v CEE
CHSH je jednou z renomovaných advokátních kanceláří,
s integrovanou praxí ve střední a východní Evropě. Tým
se skládá z více než 150 právníků. Tento počet odborníků
v různých oblastech práva zaručuje našim klientům zkušenosti a znalosti ve všech oblastech korporátního a obchodního práva ve střední a východní Evropě. Podpora
obchodních cílů našich klientů je pro nás klíčová. Snažíme se poskytovat inovativní řešení šitá na míru potřebám
a výzvám každého klienta.
Prostřednictvím naší unikátní organizační struktury, která
spojuje naše hlavní týmy s jednotlivými odborníky, jsme
schopni zvládat transakce a uspokojit potřeby našich klientů účinně a efektivně. Velikost a struktura CHSH zaručuje,
že i velké týmy vysoce kvalifikovaných právníků mohou
být sestaveny v krátké době. Toto know-how, společně
s našimi dlouholetými zkušenostmi ve střední a východní
Evropě, stejně jako naše členství v Lex Mundi síti, zaručuje
našim klientům jedinečnou úroveň služeb.
Po desetiletí radíme našim klientům v případech, které
vyžadují zvláštní odborné znalosti, kreativitu a inovaci.
Toto není zaručeno pouze rozsáhlými vědomostmi, motivací a odhodláním, ale také vynikajícím pochopením
podniků našich klientů. Jsme hrdí na to, že se můžeme
ohlédnout za velmi úspěšnou historií. To je to, co z nás

skutečně dělá jednu z předních advokátních kanceláří
v CEE v oblastech M&A, IPO, fúzí a akvizic, privatizace,
financování, jakož i nemovitostí a stavebního práva.

Lex Mundi partners offices
Kanceláře CHSH
Česká republika
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Slovensko
Maďarsko
Rakousko
Rumunsko
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CHSH KALIŠ & PARTNERS S.R.O.

Náš tým

O nás

JUDr. Petr Kališ,
Ph.D.

Advokátní kancelář CHSH Kališ & Partners byla založena 8 právníky, kteří se v srpnu 2010 odpojili od pražské
pobočky mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper.
V současné době jsme tým 11 právníků s bohatými zkušenostmi z českých a mezinárodních advokátních kanceláří. Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní
poradenství ve všech odvětvích práva včetně M&A, korporátního práva, práva nemovitostí, bankovnictví a projektového financování, insolvenčního práva, pracovního
práva, procesního práva, správního práva a národní a mezinárodní arbitráže.

Partner

Spolupráce
Spolupráce s jednou z předních CEE advokátních kanceláří v oblasti korporátního práva a bankovnictví/financování CHSH – Cerha Hempel Spegelfeld Hlawati je pro naši
kancelář Kališ & Partners velkou příležitosti (od roku 2012
jako CHSH Kališ & Partners). Tato spolupráce založená
na základě franchisingu vytvořila předpoklad pro upevnění naší pozice a její další rozvoj v Evropě.

Naše služby
Našimi klienty jsou velké a střední zahraniční a domácí
společnosti a subjekty z různých oblastí průmyslu a služeb. Nabízíme našim klientům flexibilitu spolu s individuálním přístupem zacíleným na potřeby našich klientů.

Naše vize
Věříme, že hlavním úkolem advokáta je pomáhat klientům
k dosažení jejich cílů a obchodních plánů. Naším cílem je
vytvořit osobní vazby s klienty, které nám umožní poznat
a uspokojit jejich potřeby a reagovat flexibilně na jejich požadavky. Vždy se snažíme s maximálním úsilím najít pro
klienta nejúčinnější řešení, jak z pohledu právního, tak ekonomického. Úzce spolupracujeme s kvalifikovanými externími poradci z daňové oblasti, auditu a účetnictví, což nám
umožňuje komplexně řešit záležitosti našich klientů.
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Petr Kališ je vůdčí osobností advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners
v oblasti korporátní práva
a M&A. Petr poskytoval právní poradenství v mnoha mezinárodních transakcích včetně prodeje aktiv, fúzí, akvizic, restrukturalizací a insolvenčních řízení. Vedle jeho
obsáhlých zkušeností z korporátní praxe se dále specializuje na oblast energetiky a zastupování klientů v mezinárodních arbitrážích. Petr hovoří česky, anglicky a rusky.

Mgr. Jiří Salač,
LL.M.
Partner

Jiří Salač je vůdčí osobností advokátní kanceláře CHSH Kališ & Partners
v oblasti bankovnictví
a financování. Má bohaté zkušenosti z oblasti bankovnictví a strukturovaného financování, včetně poskytování
právního poradenství v souvislosti s uskutečňováním
nejrůznějších bankovních transakcí zahrnujících financování projektů a akviziční financování. Jiří se dále specializuje na korporátní, pracovní a daňové právo. Jiří hovoří
česky, anglicky a německy.

Mgr. Jan Morávek
Advokát

Jan Morávek je advokát
specializující se zejména
na obchodní, korporátní
a energetického právo,
právo nemovitostí a prá-

vo informačních technologií. Během své sedmileté praxe
se Jan podílel na řadě významných projektů pro českou
i mezinárodní klientelu. Jan hovoří česky a anglicky.

JUDr. Martin
Kartner
Advokát

Martin Kartner je advokát, který se specializuje
zejména na obchodní,
korporátní a pracovní
právo, právo veřejných zakázek a projektové financování. Během své sedmileté praxe se Martin podílel na řadě
významných projektů pro českou i mezinárodní klientelu.
Martin hovoří česky, anglicky a španělsky.

Mgr. Sandra
Jiříčková
Advokát

Sandra Jiříčková je advokátkou specializující
se zejména na obchodní
právo, korporátní právo, litigaci, právo duševního vlastnictví, nekalé soutěže, insolvenční řízení a oblast smluvního práva. Během své pětileté praxe se podílela na řadě
významných projektů pro českou i mezinárodní klientelu.
Sandra hovoří česky, anglicky a německy.

•

CHSH Kališ & Partners s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Týn 639/1
110 00 Praha 1
www.chsh.com
office@chsh.cz
221 111 711
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Advokátní kancelář
Jansa, Mokrý, Otevřel
& partneři
Právo informačních technologií

• Iniciovali vznik nového předmětu „Právo informačních
technologií“ na právnické fakultě UP v Olomouci

V oblasti práva informačních technologií patří advokátní
kancelář mezi přední odborníky v České republice. Cca
50 % činnosti advokátní kanceláře spočívá v poskytování
služeb v oblasti informačních technologií.

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

• Publikovali více než 230 odborných článků týkajících

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

se právních aspektů informačních technologií v odborných časopisech (např. IT Systems) nebo na svých
stránkách pravoit.cz.

Advokátní kancelář v oblasti práva informačních technologií:

Právníci advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel
& partneři:

• Jsou

autory publikace „Softwarové právo“ vydané
v roce 2011 nakladatelstvím Computer Press, která je
vysoce ceněna ze strany IT firem a velmi kladně přijata i ze strany odborné veřejnosti, např. Ústavu práva
a technologií MU PrF v Brně

• Zpracovává smlouvy ve všech fázích IT projektů (ze-

• Přednáší problematiku softwarového a internetového

• Navrhuje úpravu právních vztahů k programátorům

práva na konferencích a seminářích
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jména smlouvy o analýze, o mlčenlivosti, licenční
smlouvy, smlouvy o vývoji a implementaci softwaru,
smlouvy o servisní činnosti, SLA, smlouvy v oblasti
Cloud Computingu).

z řad zaměstnanců nebo externích pracovníků, včetně
řešení autorských práv.

• Poskytuje služby v oblasti internetového obchodování

• Zajišťuje ochranu před konkurenčním jednáním za-

(příprava obchodních podmínek, nastavení procesu
objednávek) a doménového práva (ochrana před konkurencí, doménové spory).

městnanců, ochranu know-how zaměstnavatele
a upravuje monitoring práce zaměstnanců s počítačem.

• Poskytuje školení managementu v oblasti softwarového a internetového práva.

• Zajišťuje úschovy zdrojových kódů softwaru (escrow).
• Provozuje informační portál www.pravoit.cz.

• Navrhuje

vhodnou úpravu pracovněprávních dokumentů s ohledem na měnící se legislativu.

• Realizuje školení managementu i zaměstnanců v pracovněprávních otázkách a své zkušenosti z praxe pravidelně publikuje na stránkách www.pracovnipravo.com.

Obchodní právo

Vymáhání pohledávek

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

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

• Zakládá obchodní společnosti a zajišťuje vhodné nastavení vztahů ke statutárním orgánům,

• Provádí změny ve společnostech, včetně fúze a změny

Advokátní kancelář v této oblasti:

právní formy společností.

• Doporučuje
• Nastavuje obchodní vztahy v rámci koncernu a propojených osob.

• Zpracovává

běžné i speciální či rámcové obchodní

smlouvy.

vhodný systém zajištění pohledávek
ve smlouvách se zákazníky a navrhuje také vhodný způsob alternativního řešení sporů (např. rozhodčí řízení).

• Sleduje platební morálku dlužníka a jeho ekonomické
poměry (insolvence, likvidace).

• Své zkušenosti v oblasti obchodního práva přednáší

• Zastupuje věřitele při vymáhání pohledávek před sou-

na odborných seminářích a současně publikuje odborné články na stránkách www.firemnipravo.com.

dem, včetně exekucí a insolvenčních řízení. Již několik
let spolupracuje s největším exekutorským úřadem
v České republice.

Pracovní právo
• Více informací na www.vymahat.cz.
Advokátní kancelář v oblasti pracovního práva

Ochranné známky
• Zapracovává právní audity pracovněprávní dokumentace, pracovní smlouvy a pracovní řády.

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

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

• Zajišťuje

registraci ochranných známek národních,
mezinárodních i známek Společenství (EU). Za tímwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 107

to účelem provozuje internetový portál www.trademarks.cz pro rychlou registraci.

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

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

• Developerským společnostem, pro něž řeší komplex• Podává námitky proti registraci zaměnitelných ochranných známek konkurencí nebo návrhy na prohlášení
neplatnosti ochranných známek.

ní přípravu smluv o prodeji nebo pronájmu jednotek,
jakož i smlouvy o výstavbě, zajištění služeb a vztahy
ke katastrálním úřadům.

• Zpracovává smluvní dokumenty týkající se nakládání

• Klientům z oblasti energetiky, zejména vlastníkům fo-

s ochrannými známkami (převody známek, licenční
smlouvy, frančízové smlouvy).

tovoltaických elektráren.

• Úvěrovým společnostem a realitním kancelářím, kte• Zastupuje v soudních řízeních o žalobách proti neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce a jiným předmětům průmyslového vlastnictví (patentům,
užitným a průmyslovým vzorům).

Nekalá soutěž a reklamní právo

rým poskytuje službu advokátní úschovy financí prostřednictvím portálu www.uschovy.cz.

• Zahraničním společnostem vstupujícím na český trh
nebo podnikajícím v ČR prostřednictvím svých dceřiných společností.

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

• Formou prodeje ready-made společností a poskytování

• Řeší

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

případy nekalosoutěžního jednání konkurenčních firem (parazitování na pověsti, klamavá reklama
apod.) i bývalých zaměstnanců (porušování obchodního tajemství).

• Posuzuje reklamní kampaně klientů i konkurence z pohledu práva nekalé soutěže, zákona o regulaci reklamy
i zvláštních předpisů týkajících se reklamy.

• Připravuje

smlouvy uzavírané s reklamními agenturami a upravuje odpovědnost za obsah reklamy a její
právní čistotu.

• Klientům z oblasti farmaceutiky (léčiva a doplňky stravy) dlouhodobě poskytuje právní služby v oblasti marketingu, ale také ve vztazích k orgánům státní správy.
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sídla společnostem, včetně souvisejících služeb.

Společníci advokátní kanceláře

Mgr. Lukáš Mokrý, společník a advokát. Ve své odborné praxi se věnuje zahraniční klientele, zejména pak investorům vstupujícím na náš trh. Zabývá se také právem
nekalé soutěže, ochranných známek a oblasti veřejných
zakázek. Je autorem řady článků týkajících se závazkového práva.

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

• WALMARK a.s., největší výrobce doplňků stravy v ČR
působící také ve Francii, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, atd.

OCENĚNÍ A PRO BONO
• TOP 5 advokátní kancelář v oblasti práva informačních technologií v rámci soutěže Právnická firma pro
rok 2010

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE
• velmi doporučovaná advokátní kancelář v oblasti
• Smlouva o migraci dat, HW a SW koncernu několika
firem k přední IT firmě v ČR

práva informačních technologií v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok 2012

• Smlouva o poskytování SaaS (Software as a Service) • velmi doporučovaná regionální advokátní kanv rámci Cloud Computingu pro více než 700 uživatelů
z celkem 6 společností

celář v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok
2012

• Zpracování rozsáhlé licenční smlouvy na užívání soft- • finalista soutěže Vodafone Firma roku v Moravskoslezwaru pro řízení jedné z největších elektráren v ČR

ském kraji v letech 2009-2012

• Komplexní smluvní zajištění a zpracování obchodních • 1.
podmínek provozu největšího internetového platebního systému u nás

místo soutěže Odpovědná firma roku 2011
v Moravskoslezském kraji

• 2.
REFERENCE

místo soutěže Odpovědná firma roku 2011
v České republice

• Allegro Group s.r.o., skupina firem provozujících v ČR • 2. místo soutěže Vodafone Firma roku v Moravskoa na Slovensku např. největší internetovou nákupní galerii Aukro, zahrnující společnost NetDirect, dále pak
portály Bezrealitky.cz, Heureka.cz, Otomoto.cz, apod.

slezském kraji v roce 2012

• realizace projektu Chcemepomahat.cz na pomoc organizacím podporujícím osoby s postižením

• PayU Czech Republic s.r.o., poskytovatel komplexního
řešení on-line plateb

• Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., automobi-

• podpora

architektonických výstav věnovaných světovým architektům (Libeskind, Podrecca, Niemeyer,
Mendelsohn apod.)

•

lová společnost

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

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.
SÍDLO:
POBOČKA:

• Statutární město Brno, Děčín, Karviná a Havířov
• TNT Express Worldwide, spol. s.r.o. (Praha), člen kon-

URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Sokola Tůmy 16
709 00 Ostrava
Thunovská 179/12
118 00 Praha 1
www.lawyer.cz
lawyer@lawyer.cz
596 11 22 33
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Advokátní kancelář
Jarušek, Straková
& Partners

A

dvokátní kancelář Jarušek, Straková & Partners působí v jihočeském regionu již od roku
2008. Partneři advokátní kanceláře, Mgr. Jiří
Jarušek a JUDr. Olga Straková však advokátní praxi vykonávají v tomto regionu již od roku 2003.
Sídlem naší advokátní kanceláře je město České Budějovice, nicméně naše služby poskytujeme klientům v rámci celé České republiky. Tým naší kanceláře je složen
z kvalifikovaných odborníků, kteří disponují potřebnými
znalostmi a zkušenostmi a zároveň se snaží neustále
vlastním sebevzděláváním zlepšovat svou orientaci v dynamicky se rozvíjejícím právním řádu ČR.
Naše advokátní kancelář již od svého vzniku poskytuje
právní služby v řadě oblastí práva ve vztahu k širokému
spektru svých klientů, kterými jsou jak právnické osoby
soukromého práva (zejména obchodní společnosti a družstva, ale též například honební společenství a jiná občanská sdružení), tak i právnické osoby práva veřejného (zejména obce, kraje či státní instituce) a v neposlední řadě
též osoby fyzické. Výhodou našich advokátů jsou výborné
jazykové znalosti, díky kterým je naše advokátní kancelář
schopna poskytovat právní služby i zahraničním osobám
působícím na území České republiky. Právní služby poskytujeme též v anglickém, německém a francouzském jazyce.
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Obory, které lze označit jako ty, na které se naše advokátní
kancelář specializuje, jsou zejména tyto: komplexní poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek (ať již
z pohledu zadavatele či dodavatele), developerské projekty
a jejich celkové právní zaštítění, obchodní právo a poradenství podnikatelům v jejich běžné činnosti včetně poradenství v obchodních závazkových vztazích a při zakládání
obchodních společností, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních včetně vymáhání pohledávek, převody či jiné
úkony týkající se nemovitostí, pracovní právo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Nebráníme se ovšem zastupování klientů i v dalších rozmanitých právních odvětvích,
např. v oblasti duševního vlastnictví, energetického práva,
elektronických peněz a platebního styku, ale i v oblasti rodinných vztahů nebo v trestním řízení.
Pokud bychom měli uvést nejvýznamnější veřejně publikovatelné transakce, na kterých naše advokátní kancelář v minulém roce pracovala, jedná se zejména o tyto
transakce: komplexní právní poradenství významné vodohospodářské společnosti, zajištění právního servisu
při přípravě veřejné zakázky zadávané vyšším územním
samosprávným celkem, komplexní právní poradenství
poskytovateli zdravotnických služeb včetně zpracování
agendy veřejných zakázek, komplexní právní poradenství
developerské společnosti působící v jihočeském regionu,

zastupování statutárního města při podání žaloby o náhradu škody. V rámci zpracování všech těchto, ale i dalších transakcí, prokázala naše advokátní kancelář vysokou odbornost a profesionalitu.
Naším cílem při poskytování právních služeb je především
důsledné prosazování zájmů klienta a jeho potřeb. Ke všem
klientům přistupujeme individuálně a snažíme se vždy respektovat jejich požadavky a důsledně hájit jejich práva.
Zároveň při výkonu advokacie dodržujeme všechny povinnosti, vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
jakož i ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu
advokacie, vydaných Českou advokátní komorou.
Portfolio našich služeb zahrnuje kompletní právní servis
včetně osobního poradenství, sepisování právních rozborů a analýz, sepisování listin o právních úkonech (smluv,
dohod či procesních podání), zastupování před soudy
a státními orgány, due diligence, to vše v úzké spolupráci
s klientem s důsledným respektem k jeho zvláštním potřebám a požadavkům. Samozřejmostí je zajištění ověřování
podpisů pro naše klienty na dokumentech, jakož i zajištění úschovy peněz či písemných dokumentů.
V případě potřeby jsme připraveni zprostředkovat našim
klientům služby spolupracujících odborníků, jako jsou notáři, daňoví poradci či soudní znalci a překladatelé.
V rámci naší advokátní kanceláře se snažíme rovněž formou pravidelného věstníku informovat klienty o nejdůležitějších změnách v legislativě a rozhodovací praxi soudů,
neboť jsme si vědomi toho, že v řadě případů včasná informovanost umožní našim klientům správně se rozhodnout
a předejít tak nepříznivému stavu, který leckdy z důvodu
legislativní smršti a složité orientaci v právních předpisech bohužel nastává.

•

Jarušek, Straková & Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Radniční 7a
370 01 České Budějovice
www.js-partners.cz
office@js-partners.cz
386 321 801
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Advokátní kancelář
JELÍNEK s.r.o.
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. je silná,
rozvíjející se společnost, největší v Pardubickém
kraji, s více než dvacetiletou tradicí. Jako všestranná advokátní kancelář poskytujeme právní služby
a poradenství ve všech oblastech práva a nabízíme
svým klientům nejen komplexní právní servis, ale
i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek,
analýz právních dopadů a rizik spojených s činností právnických i fyzických osob na území České republiky a v zahraničí.
Právní poradenství a služby na nejvyšší úrovni poskytujeme našim klientům prostřednictvím sehraného týmu
složeného z advokátů různých zaměření, kteří jsou členy České advokátní komory. Pro potřeby klientů disponujeme spolupracujícími advokáty na území Slovenska, Maďarska i Německa. Právní služby poskytujeme v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském,
ruském, běloruském a ukrajinském.
Samozřejmostí pro naši advokátní kancelář je naprostá
diskrétnost, loajalita, nadstandardní ochrana informací a připravenost poskytnout právní služby klientovi i mimo pracovní dobu, a to i v noci, o svátcích, o ví-
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publiky, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Gruzie, Uzbekistánu,
Moldavska, Anglie, Francie, Německa, Norska, Rakouska,
Belgie, Nizozemska, Lotyšska, Švýcarska. IU(C)A aktivně spolupracuje s Radou Ruské federace, Ústavem státu
a práva Ruské federace, s advokátními komorami v USA,
Francii, Německu, Norsku, Izraeli a s Law Society Anglie
a Wales. IU(C)A je členem International Bar Association (IBA – Mezinárodní advokátní komora) se sídlem v New
Yorku. Díky své účasti v IU(C)A čerpáme mezinárodní zkušenosti a kontakty, což nám umožnuje podílet se na mezinárodních transakcích uskutečňovaných po celém světě
a podporovat mezinárodni rozvoj našich klientů.
kendech, tedy kdykoli je třeba. Pro potřeby klienta máme
k dispozici daňového poradce a pro vyhledávání a zajišťování informací a důkazů úzce spolupracujeme s profesionálními soukromými detektivy. Naše advokátní kancelář současně dbá zvýšené ochrany svých klientů
při poskytování právních služeb, a je proto pojištěna nad
rámec základního zákonného pojištění na částku stopadesát milionů korun českých.
Vzhledem k tomu, že právnický tým naší advokátní kanceláře prokázal trvale nejvyšší profesionální úroveň svých
služeb a právního poradenství, byla ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o. v roce 2013 přijata jako první advokátní kancelář z České republiky za člena The International
Union (Commonwealth) of Advocates (Mezinárodní Unie
Advokátů – „IU(C)A“), sídlící v Moskvě. IU(C)A byla založena v roce 1992 a základním cílem tohoto sdružení je zvýšit
kvalitu a efektivitu poskytování právních služeb, podpořit
profesionální komunikaci a výměnu informací mezi svými členy. IU(C)A sdružuje významné advokátní kanceláře z Ruské federace, Běloruska, Ukrajiny, Arménské re-

Jako jedna ze tří advokátních kanceláří v České republice
jsme členy znalostní sítě KNOWLEDGE NETWORK, vedené skupinou MAPLEPARK.

•

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Dražkovice 181
533 33 Pardubice
www.advokatijelinek.cz
advokati@advokatijelinek.cz
466 310 691
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Advokátní kancelář
Kocián Šolc Balaštík
O advokátní kanceláři
Kocián Šolc Balaštík
KŠB, založená v roce 1990 ve formě sdružení advokátů,
od roku 2012 působící jako společnost s ručením omezeným, se řadí mezi největší advokátní kanceláře v České
republice. S více než šedesáti právními a daňovými specialisty poskytuje ve svém pražském sídle a ve svých
pobočkách v Karlových Varech a v Ostravě komplexní
právní a daňové poradenství tuzemským a zahraničním
podnikatelským subjektům.
Během více než dvaceti let svého působení na trhu právních
služeb v ČR získala KŠB renomé úspěšné nezávislé kanceláře, která je schopna plně konkurovat globálním právním
firmám a je opakovaně uváděna v mezinárodních i tuzemských hodnoceních jako vedoucí advokátní kancelář v ČR.

Získaná ocenění:

• Národní právní firma roku 2012 a 2008 v ČR (Chambers
Europe Awards for Excellence)

• Silver Award v rámci udělování cen Best Central & Eastern European Law Firm 2012 (International Legal Aliance Summit & Awards).

• Právnická firma roku 2012 pro domácí kancelář a ví114 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

těz v kategorii Právo hospodářské soutěže, Právnická
firma roku pro oblast práva obchodních společností
a hospodářské soutěže v letech 2011, 2010 a 2009 a pro
oblast korporátního práva v roce 2008 (EPRAVO.cz)

• Právní firma roku v ČR, a to čtyřikrát ze strany Who’s
Who Legal Awards.
KŠB je českou advokátní kanceláří, která má však za sebou množství mezinárodních transakcí, získala bezpočet
osobních kontaktů a vypěstovala si výborné pracovní
vztahy s předními advokátními kancelářemi prakticky
po celém světě. KŠB je zakládajícím členem World Services Group, víceoborové profesní organizace sdružující
vedoucí advokátní kanceláře a jiné přední odborné poskytovatele služeb z více než 115 zemí světa; podílí se
rovněž na činnosti International Attorneys Club, organizace sdružující mezinárodně renomované advokátní kanceláře; a je aktivním členem Employment Law Alliance,
globální sítě advokátních kanceláří poskytujících právní
služby v oblasti pracovního práva. Jeden ze zakládajících
partnerů KŠB, Martin Šolc, se na začátku roku 2013 stal
jako první zástupce ze střední a východní Evropy v historii generálním tajemníkem Mezinárodní advokátní komory (IBA – International Bar Association), profesní organizace sdružující více než 200 advokátních komor a přes 45
tisíc jednotlivých advokátů z celého světa.

Naši lidé
Tým advokátní kanceláře KŠB je tvořen právníky a daňovými poradci, kteří jsou uznávanými osobnostmi
ve svých oborech. Řada z nich je opakovaně hodnocena
coby přední odborníci v prestižních ratingových publikacích ze zahraničí (Chambers Global, Chambers Europe,
IFLR1000, PLC Which Lawyer?, Legal500, Who´s Who
Legal). Například nejnovější vydání ročenky Chambers
Global 2013 uvádí coby přední experty řídící partnerku
KŠB Dagmar Dubeckou spolu s partnery Jiřím Balaštíkem
a Martinem Šolcem (korporátní právo a M&A), v oblasti
řešení sporů pak partnera KŠB Pavla Dejla. Mezinárodní
profesní uznání v aktuální publikaci britské ratingové
společnosti Who´s Who Legal si vydobyli i partner KŠB
Jiří Horník pro oblast leteckého práva, partner KŠB Pavel
Dejl (právo hospodářské soutěže) a daňová partnerka KŠB
Helena Navrátilová (korporátní daně).
Prestižní zahraniční ratingové publikace (Chambers Europe 2013) také konkrétně zmiňují, že partner KŠB Pavel
Dejl „is lauded as a leading antitrust lawyer. He is highly
respected for his knowledge of case law, and for his litigation and arbitration prowess“. V oblasti Corporate/M&A
pak publikace u řídící partnerky KŠB Dagmar Dubecké
popisuje významné transakce, na nichž se podílela („she
acted for Keihin on the takeover of the business in heat
exchangers for automotive air conditioners from Showa
Denko, including its subsidiary companies in the USA,
China, Thailand, and the Czech Republic“) a u partnera
KŠB Martina Šolce podtrhuje „sources praising his innovation“. Také partner KŠB Jiří Balaštík „is regularly seen
advising on M&A matters“.
Daňová partnerka KŠB Helena Navrátilová je pak toutéž
publikací označena jako „an adroit and reliable tax adviser."
Ročenka Chambers Europe 2013 pak také pozitivně hodnotí zkušenosti KŠB v oblasti Projects/Energy („This large
local firm has an excellent reputation for its projects and
energy practice, which is divided into energy and mining
on one side and project financing on the other.“), přičemž
jako „hlavní kontakt“ v této oblasti uvádí partnera KŠB
Václava Rovenského.

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

Aktivity v přípravách
rekodifikace
Členové advokátní kanceláře KŠB se na přípravách rekodifikace soukromého práva v Česku, jejíž účinnost
má nastat od roku 2014, výrazně podíleli. Na přelomu let
2010 a 2011 kolektiv pod vedením profesora Jana Dědiče, partnera KŠB a spoluautora rekodifikačních zákonů,
zpracovával na základě zadání ze strany Ministerstva
spravedlnosti České republiky připomínky k některým
částem v té době dopracovávaného návrhu nového občanského zákoníku. Tyto byly následně společně diskutovány s autorským kolektivem prof. JUDr. Eliáše a dalšími přizvanými odborníky. Členy kolektivu profesora
Dědiče byli například i partneři KŠB Petr Kasík, Martin
Krejčí nebo advokáti KŠB Vladimír Trop, Vlastimil Pihera
či Jan Lasák.
Profesor Dědič byl kromě toho zapojen do rekodifikačních
prací také při přípravě zákona o obchodních korporacích
(ZOK), kde společně s kolegou Vlastimilem Piherou byli
členy rekodifikační komise. Profesor Dědič byl poté zpravodajem návrhu ZOK v rámci Legislativní rady vlády České republiky, a společně s Petrem Kasíkem se účastnili
komplexního projednání tohoto zákona v rámci legislativní rady. Profesor Dědič se taktéž významně podílel na přípravě komplexní novelizace zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. V současné
době působí společně s Vlastimilem Piherou v Komisi pro
aplikaci nové civilní legislativy zřízené Ministerstvem
spravedlnosti České republiky.
V říjnu 2012 vznikl a v únoru 2013 svou činnost zahájil
KŠB Institut, s.r.o. jako dceřiná společnost KŠB. KŠB Institut, s. r. o. je vzdělávací platforma, jejíž hlavní náplní
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jsou prakticky zaměřené semináře z oblasti soukromého, finančního a daňového práva. Semináře jsou určené především pro členy statutárních orgánů, manažery
a zástupce právnických profesí. Jsou ale sestavené tak,
aby byly přínosné i pro účastníky z řad široké veřejnosti, kteří se zajímají o konkrétní právní či daňovou problematiku. V roce 2013 jsou kurzy zaměřeny zejména
na pilíře rekodifikace soukromého práva účinné od roku
2014. Tedy na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které přinesou převratné změny
do českého právního řádu. Přednášející KŠB Institutu
jsou ve svých specializacích uznávanými experty. Odborným garantem a hlavním lektorem je partner KŠB
prof. Jan Dědič, autor či spoluautor řady zákonů včetně
rekodifikačních.

Přehled vybraných referencí za období
2012 – 2013:
Jako příklad z poradenství KŠB za uplynulých dvanáct
měsíců lze uvést následující:

dokumentace), např. při akvizici společností Centrum Holdings, Webfarm a Dalten Media od Warburg
Pincus pro Economii, a.s., poradenství (zejména due
diligence) při zvažovaném prodeji Alpiq Generation
CZ (tedy provozovatele elektránry/teplárně na Kladně a ve Zlíně), poradenství při akvizici Enfinity 20,
Enfinity 22 a Andaine Invest (tedy společností provozujících FVE o celkovém výkonu téměř 10 MWp),
poradenství Karlovarským minerálním vodám při
prodeji majoritního podílu v DK INVEST (a její dceřiné společnosti Hanácká Kyselka s.r.o.) italské skupině MOLINARI, či při navázání dlouhodobé spolupráce se skupinou Schweppes, poradenství při prodeji
vybraných aktiv společnosti Čechofracht nebo při
koupi minoritního podílu ve společnosti Travel
Service, a.s.

• komplexní poradenství při emisi dluhopisů, včetně poradenství RPG Byty s.r.o. při vydání zajištěných dluhopisů ve výši 400 milionů EUR, nebo při privátní emisi
dluhopisů BigBoard Praha, a.s. či PRO TENAX s.r.o.
nebo 2X spol. s.r.o.

• rozsáhlé

poradenství v souvislosti novou úpravou
korporací (zákonem o obchodních korporacích) zahrnující mimo jiné poradenství ČEZ, a.s., AGROFERT
HOLDING, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., OKD,
a.s., Advanced World Transport, Heineken ČR, Českomoravský cement, a.s. či Karlovarské minerální vody,
a.s. související s úpravou korporačních dokumentů,
a v řadě případů i smluv o výkonu funkce či nastavení
nového modelu řízení

• rozsáhlé poradenství finančním institucím v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, včetně poradenství
např. České spořitelně, a.s., Reifeissenbank, a.s., skupině Wustenrot, mBank, Citibank europe plc, organizační složka v různých otázkách uzavírání bankovních
smluv, úpravy různých bankovních produktů a všeobecných obchodních podmínek z hlediska dopadů nového občanského zákoníku

• komplexní

poradenství v řadě akvizic (zahrnující
obvykle poradenství ohledně vhodné struktury
transakce, due diligence, posouzení aspektů hospodářské soutěže, vypracování/vyjednání transakční
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• pokračující poradenství České národní bance v souvislosti s řešením dopadů sanace problémů českých bank
vzniklých v devadesátých letech, jakož i zastupování
ČNB v rozhodčím řízením vedeném u Mezinárodního
rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře
v Paříži ve věci nároků ze záruk

• komplexní poradenství v oblasti práva na ochranu hospodářské soutěže, včetně soutěžně-právního poradenství společnosti Lidl Česká republika v.o.s., Leo Express, a.s., Heineken ČR, Karlovarské minerální vody, a.s.,
DAF TRUCKS, Travel Service

• komplexní

poradenství v řadě nemovitostních a developerských projektů, zahrnující např. poradenství
v souvislosti s rekonstrukcí shopping centra v Hradci
Králové pro Bluehouse Capital, poradenství s provozováním bioelektrárny Kolín společnosti BIOENERGO
KOMPLEX s.r.o., poradenství Unimex group při akvizici nemovitostí v zahraničí, Moravská stavební – REAL
s.r.o. při koupi developerského projektu v Letňanech
či KEMPZ House s.r.o. při koupi rezidenčního projektu

ve výstavbě v Podbabě, poradenství Lovochemii a.s.
jakož i Synthesia v souvislosti s rekonstrukcí závodní
elektrárny
• zastupování klientů v řadě arbitrážních řízení, soudních
či správních řízení, poradenství v oblasti duševního
vlastnictví např. společnostem Alpiq AG, Travel Srvice,
a.s. YIT Stavo s.r.o., KEMPZ House, Pinelli, Karlovarské
minerální vody, New World Resources, RWE, České televizi či Českému rozhlasu
• poradenství v oblasti veřejných zakázek např. OKD, a.s.,
Lovochemii, a.s., Vodovodům a Kanalizacím Pardubice,
NEMOS Sokolov, ČEPRO, Alpiq Generation, Řízení letového provozu ČR
• poradenství v oblasti pracovního práva včetně poradenství při reorganizaci např. Transfereight Automotive
ČR, OKD, a.s., Yamaha Motor Middle Europe, Johnson
Controls

•

Kocián Šolc Balaštík, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1
www.ksb.cz
info@ksb.cz
224 103 316
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Advokátní kancelář
Kruták & Partners
O kanceláři
Advokátní kancelář Kruták & Partners poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích souvisejících s obchodními aktivitami našich klientů, od práva
obchodních společností, přes smluvní a závazkové právo, regulatorní problematiku, právo veřejných zakázek,
správní právo a správní soudnictví až po M&A.
Společníci naší kanceláře se v minulosti na seniorních
postech v mezinárodních advokátních kancelářích podíleli na úspěšných akvizicích, divesticích či korporátních
restrukturalizacích v řádu několika miliard EUR.
Naše klientela zahrnuje jak české obchodní společnosti,
tak společnosti zahraniční či nadnárodní. Vedle soukromých subjektů jsou její podstatnou součástí subjekty z veřejného sektoru, kterým poskytujeme komplexní právní
poradenství při realizaci veřejných investic, ať již jde o zadávání veřejných zakázek, PPP projektů nebo vytváření
smluvní dokumentace v rámci projektů realizovaných
veřejnými zadavateli.

Společníci
Tomáš Kruták
tel. +420 222 261 462
tomas.krutak@
krutakpartners.cz

Tomáš Kruták je advokátem s jedenáctiletou
praxí v předních českých
a mezinárodních kancelářích. Svou advokátní
praxi zahájil v advokátní kanceláři Balcar Polanský Norton Rose. Potom působil jako partner v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds a později též jako partner
a vedoucí oddělení korporátního práva pražské kanceláře
CMS Cameron McKenna.
Specializuje se především na veřejné zakázky, PPP projekty a projektové financování a spornou agendu. V minulosti se podílel na řadě významných projektů, jejichž souhrnná hodnota představuje několik miliard EUR.
Tomáš Kruták je autorem řady publikací na téma zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, k nimž patří mj.:

• Komentář ke koncesnímu zákonu (nakladatelství C.H.
Beck)
118 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

• Komentář k zákonu o veřejných zakázkách (nakladatelství ANAG)
• Průvodce zadáváním veřejných zakázek a PPP (Institute for International Research v roce 2007)

bil v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds jako
koncipient, advokát a posléze senior advokát.
Specializuje se na správní právo (včetně soudního přezkumu správních rozhodnutí) a sporná řízení.

Hovoří plynně anglicky, německy a rusky.

Michaela
Wažiková
tel. +420 222 261 463
michaela.wazikova@
krutakpartners.cz

Michaela Wažiková působí v advokacii šest let.
Své zkušenosti získala především v advokátní kanceláři
Balcar Polanský Eversheds.
Specializuje se zejména na insolvenční právo, veřejné
zakázky a sporná řízení. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním českých a zahraničních bank v českých insolvenčních řízeních, včetně uplatňování podřízených
pohledávek a pohledávek založených na konceptu syndikovaných věřitelských práv a práv ze zajištění. Zabývala se též uplatňováním práv věřitelů v hlavních a vedlejších úpadkových řízeních vedených podle právní
úpravy EU. Poskytovala komplexní právní poradenství
pro zadavatele a tuzemské i zahraniční uchazeče o veřejné zakázky. Podílela se na soudních i mimosoudních
řešeních rozsáhlých obchodních sporů a sporů o náhradu škody.
Michaela Wažiková hovoří plynně anglicky.

Jan Pechman
tel. +420 222 261 464
jan.pechman@
krutakpartners.cz

Ve své praxi se podílel na zastupování významné české
banky v komplexu soudních a správních řízení ve sporech
proti Celním orgánům ČR. Má také četné zkušenosti se
spornými řízeními pro významné mezinárodní společnosti, a to jak v oblasti veřejnoprávní, tak i soukromoprávní.
Podílel se například na komplexním zabezpečení právního poradenství pro klienta, v jehož závodě došlo k jedné z největších průmyslových nehod posledních let. Má
rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek,
a to především se soudním přezkumem rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže (např. v případě zrušení jedné z nejvyšších pokut jaké byly v oblasti veřejných
zakázek uděleny).
Jan Pechman hovoří plynně anglicky.

Poskytované právní služby
Právní služby poskytujeme ve všech právních odvětvích,
která souvisí s podnikatelskými či ekonomickými aktivitami našich klientů. Jsou to především:

• Veřejné zakázky
• Projektové financování a PPP
• Právo obchodních společností
• Korporátní právo/M&A
• Smluvní agenda a závazkové právo
• Nemovitostní transakce
• Veřejnoprávní regulace
• Správní právo a správní soudnictví
• Sporná řízení
• Úpadkové právo
Reference

Jan Pechman zahájil svou
profesní kariéru jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Následně půso-

Advokátní kancelář Kruták&Partners se v poslední době
podílela na řadě významných projektů v oblasti veřejných
investic a veřejných zakázek. Naše reference zahrnují powww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 119

radenství na specifických projektech, které se mnohdy
vymykaly šabloně klasických výběrových řízení. Mezi
nejvýznamnější řadíme tyto projekty:

• Poradenství

uchazeči – americké společnosti Lawrence Livermore National Security LLC v zadávacím
řízení podle zákona o veřejných zakázkách konaného
Fyzikálním ústavem akademie věd ČR s názvem „Vysokorepetiční petawattový laserový řetězec využívající pokročilé technologie“; jednalo se o klíčovou zakázku na vývoj unikátního laseru pro účely špičkového
vědeckého centra ELI Beamlines.

• Zastupování veřejného zadavatele – špičkové tuzemské veřejné výzkumné instituce v řízení před ÚOHS,
jehož předmětem byl přezkum postupu zadavatele
v rámci zadávání veřejné zakázky s předpokládanou
hodnotou cca 2 mld. Kč, ve kterém hrozilo uložení pokuty v celkové výši až cca 102 mil. Kč.

• zpracování smluvní části zadávací dokumentace u veřejné zakázky na stavební práce realizované formou
„design&build“ pro veřejného zadavatele, kde předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 600 mil. Kč.

• Zpracování komplexní a specifické zadávací dokumentace pro sektorového zadavatele v oblasti energetiky
za účelem pořízení klíčového technologického celku –
klíčového systému pro dispečerské řízení a sběr dat.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 98 mil.
Kč.

• Zastupování spol. Dopravní podnik měst Chomutova
a Jirkova a.s. před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a související poradenství ohledně výběrových
řízení na zajištění dopravní obslužnosti v několika krajích. Předpokládaná hodnota jednotlivých veřejných
zakázek dosahovala výše 570 mil. Kč.

•

Kruták & Partners, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Advokátní kancelář
Kříž a partneři

A

dvokátní kancelář Kříž a partneři s. r. o. byla
založena v roce 1991 jako sdružení fyzických
osob a dnes má formu společnosti s ručením
omezeným se třemi společníky.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s. r. o. (AKKP) má
tedy bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb
a dnes patří mezi přední advokátní kanceláře v České
republice. Tým AKKP je složen z více než 13 zkušených
právníků na špičkové úrovni nejen po stránce odborné,
ale i jazykové. AKKP je tak schopna poskytovat veškeré
právní služby v češtině, slovenštině, angličtině, němčině,
ruštině a případně i v dalších jazycích. Většina z právníků
AKKP studovala v zahraničí a značná část má zkušenosti i z jiné právní praxe než pouze z advokacie. Tento tým
právníků AKKP klientům poskytuje právní služby na nejvyšší odborné úrovni s využitím bohatých zkušeností
z advokátní i jiné praxe. V mnoha právních oborech, jako
např. právu pracovním či právu duševního vlastnictví,
jsou někteří z advokátů AKKP řazení mezi přední české
odborníky a v posledních letech získali v těchto právních
oborech řadu prestižních ocenění.
AKKP poskytuje komplexní právní služby tuzemské i zahraniční klientele v celém spektru odvětví platného práva.
AKKP poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních
dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech
uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně uplatňo-

vání před soudy obecnými i rozhodčími. AKKP zastupuje
klienty nejen před obecnými a rozhodčími soudy, ale i při
jednáních se státními orgány a institucemi.
AKKP využívá své bohaté zkušenosti z činnosti zaměřené
na vyjednávání sporných otázek, a to jak ve fázi smluvní,
tak i při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít
řešení soudní cestou. AKKP vždy pečlivě a zodpovědně
zvažuje možnosti řešení problémů, včetně ohledů na faktor času a nákladů případného řízení. AKKP nabízí svým
klientům komplexní řešení: využíváme týmových odborných znalostí specialistů z různých právních oborů a zohledňujeme všechny aspekty zadání klienta. Spolu s individuálním přístupem ke každému klientovi zaručujeme
nejkratší cestu k řešení problémů.

Obory právních služeb
poskytovaných AKKP:
Fúze, akvizice a transformace | Litigace (soudní a rozhodčí řízení) | Duševní vlastnictví a jiná práva k nehmotným statkům | Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
| Veřejné zakázky | Hospodářská soutěž | Energetika |
Obchodní právo závazkové a společenství | Nemovitosti
| Insolvence | Rodinné právo | Správní právo | Daňové,
finanční (včetně bankovnictví) a devizové právo | Trestní
právo
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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 zemích jako např. USA, Rusko
nebo Čína a konkurovat tak mezinárodním advokátním
kancelářím.
AKKP je jako jediná v ČR členem ICC Counterfeiting Inteligence Bureau – divize Mezinárodní obchodní komory
specializované na boj proti padělkům.
Mimo běžné poskytování právních služeb klientům AKKP
připravuje pro klienty i pravidelné informace o zásadních
změnách právních předpisů. Většina právníků AKKP
je také velmi činná i v jiných právních aktivitách, např.
ve formě častých publikací v českých i zahraničních
odborných časopisech a jiných periodikách či účastech
jako přednášející či spoluorganizátoři na celé řadě specializovaných konferencí a seminářů v České republice
i zahraničí. Právníci AKKP také z titulu svých akademických zařazení poskytují odborné posudky v nejrůznějších
oblastech práva. Do okruhu týmu AKKP patří i autoři monografií z oblasti teorie a praxe autorského práva, pracovního práva, práva na ochranu osobnosti, práva v reklamě
a dalších právních oborů. Řada právníků AKKP rovněž aktivně působí jako rozhodci u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky.

•

Kříž a partneři
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Advokátní kancelář
KŠD LEGAL
O nás

Naše motto

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. již téměř 15
let poskytuje komplexní právní poradenství tuzemským
i zahraničním subjektům a řadí se tak mezi přední advokátní kanceláře působící v České republice. KŠD LEGAL
byla založena v roce 1999 advokátem JUDr. Bohuslavem
Kleinem, čestným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, pod
původním obchodním názvem KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ
advokátní kancelář, v.o.s. (KŠD). Společníky advokátní
kanceláře KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. jsou
JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., Mgr. Lukáš Trojan, Mgr. Martin
Doleček a JUDr. Marek Bilej.

Hlavním mottem KŠD LEGAL je „WE KNOW HOW TO
SCORE“, díky čemuž je opakovaně vyhledávána svými
klienty k řešení jejich problémů.

Právní služby advokátní kanceláře KŠD LEGAL jsou více
jak 7 let doplňovány komplexním ekonomickým a daňovým poradenstvím poskytovaným společností KŠD
ECONOMIC a.s.
Advokátní kancelář KŠD LEGAL prostřednictvím své pobočky KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o. se
sídlem v Bratislavě působí i na území Slovenské republiky, díky čemuž je schopna poskytovat právní poradenství
ve všech oblastech slovenského práva.

Právní tým
Právní tým advokátní kanceláře KŠD LEGAL je tvořen
téměř třemi desítkami právníků, daňových poradců a odborníků, kteří poskytují našim klientům komplexní služby.
Členové právního týmu advokátní kanceláře KŠD LEGAL
disponují širokým spektrem odborných znalostí, věnují se
publikační činnosti a ovládají jeden nebo více světových
jazyků, což umožňuje poskytovat právní služby také v anglickém, německém, ruském a francouzském jazyce.
Řada právníků advokátní kanceláře KŠD LEGAL rovněž
získala profesionální zkušenosti v mezinárodních advokátních kancelářích působících v České republice a zahraničních advokátních kancelářích v zemích Evropské unie.
Společníci advokátní kanceláře KŠD LEGAL rovněž působí jako rozhodci při Rozhodčím soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky,
a na národní i mezinárodní úrovni rozvíjejí svá zaměření
i členstvím v mnoha prestižních orgánech a institucích,
z nichž lze příkladem uvést:
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JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
mimo jiné působí jako:

• Soudce Mezinárodního odvolacího soudu FIA v Paříži
• Předseda Právního panelu UEM v Římě
• Člen Mezinárodní právní komise FIM v Mies
• Předseda Antidopingového výboru FIA
• Viceprezident Autoklubu České republiky
• Předseda legislativní rady Českého olympijského
výboru
• Člen Výkonného výboru Českého Olympijského
Výboru
• Stálý zástupce Autoklubu ČR při Výkonném výboru
Českého Olympijského Výboru
• předseda sboru rozhodců Fotbalové
Asociace ČR

Mgr. Lukáš Trojan
mimo jiné působí jako:

• Rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky
• Předseda Rozhodčí komise ČOV
• Předseda Národního odvolacího soudu AČR
• Člen Národního odvolacího soudu AČR
• Člen Rozkladové komise ÚOHS

Mgr. Martin Doleček
mimo jiné působí jako:

• Rozhodce u Rozhodčího soudu Hospodářské komory
České republiky a Agrární komory České republiky

• Člen Komise ICC ČR pro mezinárodní arbitráž
• Člen správní rady Českého volejbalového svazu
• Člen legislativní komise Českého volejbalového svazu
JUDr. Marek Bilej
mimo jiné působí jako:

• člen sboru rozhodců Fotbalové Asociace ČR
• člen licenční komise FA ČR
• člen disciplinárního tribunálu FAS AČR
Oblasti specializace a ocenění
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Advokátní kancelář KŠD LEGAL poskytuje komplexní
právní poradenství a služby vysoce kvalitní profesní
úrovně ve všech hlavních právních oblastech, a to v plném rozsahu odpovídajícím nejvyšším standardům. KŠD
LEGAL se podílí na realizaci řady významných transakcí z oblastí jako například bankovní sektor, finanční
a pojišťovací služby, stavební průmysl, letecký průmysl,
automobilový průmysl, environmentální sektor, těžké
a lehké strojírenství, vodárenství, telekomunikace, farmaceutický průmysl, development a v neposlední řadě
též veřejný sektor.
Mezi zvláštní zaměření advokátní kanceláře KŠD LEGAL
patří oblast sporného řízení a arbitráží, ve které čerpá
mimo jiné z hlubokých zkušeností svých společníků z působení v českých i mezinárodních rozhodčích orgánech.
Naše služby v této oblasti byly oceněny titulem doporučená advokátní kancelář v oblasti řešení sporů a arbitráže
v soutěži Právnická firma roku 2012. Advokátní kancelář
KŠD LEGAL opakovaně zastupuje klienty v mezinárodních investičních sporech – v oblasti mezinárodních
investičních sporů byla britskou ratingovou společností
Practical Law Company v publikaci "Which Lawyer?",
Yearbook 2012 označena za vedoucí firmu v této právní
oblasti.
Dlouhodobým specifickým zaměřením KŠD LEGAL je
oblast sportovního práva, v rámci které pravidelně
poskytuje právní služby v souvislosti s přípravou a realizací významných sportovních akcí, se zajištěním účasti
českých sportovců na těchto akcích, zabezpečením marketingových a sponzorských otázek apod. (např. Zimní
olympijské hry v Sochi 2014). Dlouhodobě je KŠD LEGAL
začleněna do pracovního týmu, který byl pověřen vypracováním nového zákona o podpoře sportu a dalších souvisejících materiálů. V rámci této právní agendy naše kancelář poskytuje právní poradenství jednak významným
neziskovým sportovním organizacím, sportovním klubům, sportovním nadacím či individuálním sportovcům,
tak i podnikatelským subjektům, a to v souvislosti s jejich
marketingovou, sponzorskou a reklamní činností ve sportovním prostředí. Advokátní kancelář je také oficiálním
dodavatelem právních služeb pro Český olympijský výbor, společnost Česká olympijská, a.s., Český paralympijský výbor a Autoklub ČR. Dokladem výsadního postavení

advokátní kanceláře KŠD LEGAL v oblasti sportovního
práva je také její opakované vítězství v prestižní soutěži
Právnická firma roku, kde se advokátní kancelář KŠD LEGAL stala vítězem, tj. nejlepší advokátní kanceláří
v kategorii Právnická firma roku – v oblasti „Sportovní právo“ v letech 2010, 2011 a 2012.
Advokátní kancelář KŠD LEGAL má vytvořen silný právní
tým i pro oblast trestního práva, který se věnuje převážně hospodářské a daňové trestné činnosti. Naše advokátní kancelář zastupuje jak obviněné, tak i řadu českých
i zahraničních korporací poškozených trestnou činností.
V této souvislosti pro naše klienty poskytujeme i služby
v oblasti compliance a risk investigation. Naše služby
v oblasti trestního práva byly oceněny titulem velmi doporučená advokátní kancelář v oblasti trestního práva
v soutěži Právnická firma roku 2012.
Advokátní kancelář KŠD LEGAL se dlouhodobě silně
zaměřuje i na oblast veřejných zakázek, ve které poskytuje komplexní právní poradenství a služby jak pro
zadavatele veřejných zakázek, tak i pro uchazeče o veřejné zakázky. Naše služby na poli veřejných zakázek byly
oceněny titulem doporučená kancelář v oblasti veřejných
zakázek v soutěži Právnická firma roku 2012.
Advokátní kancelář KŠD LEGAL se dále úspěšně zaměřuje i na obor pracovního práva a restrukturalizace a insolvence, což dokládají i tituly doporučená kancelář v oblasti pracovního práva a doporučená kancelář v oblasti
restrukturalizace a insolvence v soutěži Právnická firma
roku 2012.

Mezinárodní spolupráce
Advokátní kancelář KŠD LEGAL
je členem:

• Česko-německé obchodní a průmyslové komory
• Francouzsko-české a Česko-francouzské obchodní komory
• Mezinárodní obchodní komory v České republice (International Chamber of Commerce).

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. je součástí ALFA
International, prestižní mezinárodní sítě nezávislých
právních kanceláří působících ve Spojených Státech,
Kanadě, Latinské Americe, Evropě a Tichomoří, jejímž
prostřednictvím advokátní kancelář KŠD LEGAL opakovaně zajišťuje plnohodnotný právní servis svým klientům
ve většině evropských zemí, v Severní i Latinské Americe,
ale také v hospodářsky zajímavých zemích jako jsou Čína
a Indie.

Pro Bono
Důležitou součástí aktivit KŠD LEGAL jsou také činnosti
a spolupráce v oblasti společenské odpovědnosti a akcí
za účelem podpory občanské společnosti. KŠD LEGAL se
aktivně několik let podílí na řadě podpůrných projektů
jako například na podpoře nezávislé kinematografie a výtvarníků.
V souvislosti se specifickým zaměřením naší kanceláře
v oblasti sportovního práva je to i poskytování pro bono
právního poradenství ze strany KŠD LEGAL českým sportovcům a sportovním organizacím.
Advokátní kancelář KŠD LEGAL sponzoruje posádku
českého čtyřkajaku, který aktuálně získal na mistrovství
světa v rychlostní kanoistice v německém Duisburgu stříbrnou medaili.

Naši klienti (příkladem)
Autoklub ČR, Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Český
olympijský výbor, Český paralympijský výbor, Český volejbalový svaz, ČEZ, a.s., skupina CRESCON, DATART
INTERNATIONAL a.s., Fotbalová asociace České republiky, I&C Energo a.s., investiční skupina KKCG, kraje Jihomoravský, Ústecký a Vysočina, Linde Material Handling
Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Financial Services
Česká republika s.r.o., ONDEO Services CZ, s.r.o., PSJ, a.s.,
Raiffeisenbank a.s., SKANSKA a.s., TECHO a.s., Tereos
TTD, a.s., TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Vodafone
Czech Republic a.s.
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Příklady transakcí
• poskytování komplexního právního poradenství Českému olympijskému výboru a společnosti Česká olympijská, a.s. v souvislosti s přípravou olympijských her
(ZOH v Sochi v roce 2014). Právní poradenství spočívá
jednak v právní podpoře při organizačním zajištění
účasti českého olympijského týmu na OH (tj. např.
zajištění provozu olympijského domu v působišti OH
a účasti sportovní reprezentace na OH) a dále v právní
podpoře při sjednávání sponzorských a marketingových smluv s partnery ČOV, resp. Českého olympijského týmu
• zastupování klienta Jana Štěrby, českého kajakáře
v řízení před Arbitrážní komisí Mezinárodní kanoistické federace (ICF) a dále před sportovním arbitrážním
soudem (CAS) zřízeným ad hoc v Londýně v souvislosti s rozhodnutím Mezinárodní kanoistické federace
o užití nepovolené látky a zákazu startu na šest měsíců v rámci olympijské kvalifikace v Poznani, v průběhu konání OH v Londýně 2012, která skončila pro našeho klienta úspěšně – zproštění obvinění z dopingu
a zajištění účasti na OH
• poskytování právního poradenství v rámci přeshraniční fúze sloučením pro klienta DATART INTERNATIONAL, a.s. a DATART MEGASTORE, s.r.o.
• zastupování klienta v řízení před Evropskou komisí
týkajícího se vztahů mezi klientem a dalšími subjekty
působícími na území České republiky v oblasti energetického průmyslu
• právní zastupování klienta v soudním sporu o určení
neplatnosti smlouvy o prodeji akcií – Pivovar Náchod,
které skončilo vítězstvím pro našeho klienta
• právní zastupování společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. v kmitočtové aukci o 4G licence
• poskytování komplexního právního poradenství společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. v rámci fúze se
společností BroadNet Czech, a.s.
• zastupování klienta PSJ, a.s. při obraně proti šikanóznímu insolvenčnímu návrhu, včetně dosažení průlomového soudního rozhodnutí o odškodnění za šikanózní postup údajného věřitele

• poskytování komplexního právního poradenství v rámci vnitrostátní fúze sloučením společnosti Tereos TTD,
a.s. (nástupnická společnost) a společnosti MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s. (zanikající společnost)
• úspěšné judikatorně průlomové zastupování poslance Parlamentu ČR v rámci řízení o vynětí z pravomoci
orgánů činných v trestním řízení.

•

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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City Tower, Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
www.ksd.cz
ksd.law@ksd.cz
221 412 611

Advokátní kancelář
Mališ Nevrkla Legal
Advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal se zaměřuje
na poskytování právních služeb s vysokou přidanou hodnotou pro českou i mezinárodní klientelu, zejména v následujících oblastech práva:

• obchodní a občanské právo
• právní vymáhání a správa pohledávek
• právní vztahy s mezinárodním prvkem
• medicínské a farmaceutické právo
• právo duševního vlastnictví
• pracovní právo
Přednostmi advokátní kanceláře Mališ Nevrkla Legal
jsou komplexní a strategický přístup k řešení právních
případů, vysoká úroveň právní analýzy, rozsáhlé mezinárodní zkušenosti a poskytování právních služeb v českém
a anglickém jazyce na ekvivalentní úrovni.
Mezi klienty Mališ Nevrkla Legal patří přední společnosti
z obchodního, stavebního a realitního sektoru, zdravotnická zařízení a farmaceutické firmy.
Tým Mališ Nevrkla Legal tvoří kvalifikovaní právníci,
kteří své bohaté znalosti a zkušenosti získali mimo jiné
v mezinárodních advokátních kancelářích či při studiu
v zahraničí.

Vedoucím partnerem kanceláře je

Dr. Mgr. Daniel Mališ,
LL.M.
Vystudoval Právnickou fa kultu UK, 1. lékařskou fakultu UK
a New York University School
of Law. České i newyorské advokátní zkoušky složil v roce
2002. V letech 1998 až 2001 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer, kde se věnoval převážně obchodnímu právu a právu duševního vlastnictví. Právní poradenství poskytoval
mimo jiné velkému světovému výrobci software a dvěma
vedoucím zahraničním farmaceutickým společnostem.
V roce 2003 založil svou vlastní advokátní kancelář Daniel Mališ & Partners, která se v roce 2009 transformovala
na Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Dalším partnerem advokátní kanceláře je

JUDr. Luboš Nevrkla,
Ph.D.
Vystudoval Právnickou fakultu UK, v roce 1999 složil advokátní zkoušky a o tři roky
později získal akademický titul
doktor (Ph.D.). V letech 1996
až 2007 působil rovněž v pražské pobočce mezinárodní
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hem své dlouholeté advokátní činnosti získal bohaté zkušenosti v mnoha oblastech českého práva, zejména práva
obchodního se zvláštním zaměřením na právo společností (včetně fúzí a akvizic, společných podniků a neziskových organizací), obchod něprávních a občanskoprávních
závazkových vztahů, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a mezinárodního práva soukromého. Podílel se
rovněž na přípravě mnoha právních auditů a rozsáhlých
smluvních dokumentací pro projekty v různých odvětvích
obchodu a průmyslu (např. v elektronickém průmyslu, stavebnictví či pivovarnictví), včetně největšího PPP pilotního projektu v oblasti dopravní infrastruktury ve střední
a východní Evropě. Od roku 2007 úzce spolupracuje
s Dr. Mališem.
Mališ Nevrkla Legal je členem Americké obchodní komory v České republice. Dlouhodobým partnerstvím se sdružením ELSA Česká republika se zároveň snaží přispívat
k dalšímu vzdělávání studentů právnických fakult a rozvoji jejich schopností.

•

Mališ Nevrkla Legal
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Na Rybníčku 1329/5
120 00 Praha 2
www.mn-legal.eu
law.office@mn-legal.eu
296 368 350

Advokátní kancelář
Maršálek & Žíla

A

dvokátní kancelář Maršálek & Žíla se sídlem
ve Vsetíně byla založena prvního listopadu
roku 2009 zakládajícími advokáty Mgr. Petrem Maršálkem a Mgr. Michalem Žílou.
V červenci roku 2013 byla otevřena první pobočka kanceláře ve Zlíně. Od založení společné advokátní kanceláře
do současné doby byl kolektiv advokátní kanceláře rozšířen o dva advokátní koncipienty, z nichž jeden v říjnu roku
2012 úspěšně složil advokátní zkoušku a v současné době
je trvale spolupracujícím advokátem naší advokátní kanceláře, dva zaměstnané právníky, čtyři právní asistenty
a dvě administrativní asistentky. Členové týmu advokátní kanceláře Maršálek & Žíla se individuálně specializují
na konkrétní oblasti práva za současného zajištění generální praxe advokátních koncipientů, jejíž absolvování
je nezbytnou součástí úspěšného složení advokátních
zkoušek. Advokátní kancelář Maršálek & Žíla je kolektivem mladých právníků s průměrným věkem členů týmu
(s ukončeným vysokoškolským magisterským vzděláním
v oboru právo a právní věda) pod 33 let.
Kvalitu právních služeb naší advokátní kanceláře podporuje používání moderních prostředků komunikace na dálku mající za cíl poskytnout klientovi co nejrychlejší reakci
v případě nutnosti promptního řešení. Pochlubit se beze
sporu můžeme vlastním, unikátně zpracovaným, systémem interní evidence, jehož hlavní přednostní je moderní

elektronická evidence správy právních sporů našich klientů. Systém interní evidence umožňuje našim paušálním klientům on-line zabezpečené nahlížení pro každý jednotlivý
případ, který naší kanceláři předali ke zpracování.
Naše advokátní kancelář je zaměřena na poskytování
právních služeb, zejména stálým klientům kanceláře,
jejichž počet se od doby vzniku kanceláře více než ztrojnásobil a v současné době poskytuje naše advokátní kancelář právní služby permanentně více než pěti desítkám
firem z celé České republiky.
Za dobu od 01. 08. 2012 do 31. 07. 2013 byly naší advokátní
kanceláří v preferovaných právních oblastech poskytnuty
právní služby v následujícím rozsahu:

Právo obchodních společností
včetně přeměn:
V rozhodné době jsme úspěšně realizovali celkem 69 korporátních změn (tedy o 22 korporátních změn více než
v předchozím období) včetně jedné ukončené přeměny
ve formě změny právní formy družstva na právní formu
akciová společnost, a dvě dosud neukončené přeměny
ve formě křížové fúze sloučením a změny právní formy
z právní formy společnost s ručením omezeným na právní
formu akciová společnost.
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V rámci korporátních změn byly naší advokátní kanceláří
poskytovány služby (mimo přeměn společností) v oblastech převodu akcií/převodů obchodních podílů se změnami ve statutárních orgánech, zvyšování základního
kapitálu akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným peněžitými i nepeněžitými vklady, převod podniku, převod části podniku apod. Celkový objem transakcí
spojených s korporátními změnami dosáhl finanční hodnoty převyšující 100 000 000 Kč

práce, dohod o zvýšení kvalifikace, dohod o hmotné odpovědnosti a konkurenčních doložek. Dále jsme připravili
přibližně 65 úkonů směřujících k ukončení pracovního
poměru, tedy dohod o rozvázání pracovního poměru, výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru a zrušení
pracovního poměru ve zkušební době. Sepsali jsme nebo
zrevidovali také přibližně 10 smluv o poskytování pracovnělékařských služeb a přibližně 10 rámcových dohod o dočasném přidělování zaměstnanců agenturou práce.

Insolvence:

Nemovitosti:

Naše AK podala v minulém období celkem 12 insolvenčních návrhů. Dále jsme podali v zastoupení klientů 36 přihlášek pohledávek v celkové výši 84 200 000 Kč.

V době od 8/2012 do 7/2013 naše advokátní kancelář
připravovala a úspěšně realizovala celkem 118 kupních
smluv, jejichž předmětem byl převod vlastnického práva
k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí s celkovou hodnotou převáděných nemovitostí převyšující
30 000 000 Kč. V rámci úkonů týkajících se nemovitostí
jsme dále poskytovali právní služby i u dalších smluvních
typů, jako jsou smlouvy o smlouvě budoucí kupní, darovací smlouvy, směnné smlouvy a u smluvních typů věcných
práv k věcem cizím smlouvy o zřízení zástavního práva
a smlouvy o zřízení věcného břemena. V jednom případě
jsme pak zajišťovali i prohlášení vlastníka o vymezení
bytových jednotek v domě s bytovými jednotkami a rozestavěnými bytovými jednotkami. Ve správních řízeních
jsme pak poskytovali právní služby v oblasti povolovacích
řízení, řízení o odstranění stavby apod. Lze konstatovat,
že v oblasti práva nemovitostí jsme pro naše klienty zajišťovali právní služby v komplexním rozsahu dle požadavků
a specifických podmínek každého klienta.

Řešení sporů a arbitráže:
V posuzovaném období jsme v zastoupení klientů převzali právní zastoupení klientů ve 215 právních sporech.
Součet vymáhaných částek v těchto sporech činí cca
33 900 000 Kč. V posuzovaném období jsme podali 180 návrhů na nařízení exekuce pro zaplacení nároků v celkové
výši přesahující 15 500 000 Kč.

Veřejné zakázky:
V tomto oboru naše advokátní kancelář zvýšila v rozhodné
době objem realizovaných úkonů o 100 %. Pro klienty naší
advokátní kanceláře jsme zajištovali kompletní správu dvou
veřejných zakázek (v prvním případě šlo o veřejnou zakázku
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s hodnotou stavebních prací nepřesahující 20 000 000 Kč bez DPH a v druhém případě se jednalo o veřejnou zakázku v užším řízení
s hodnotou veřejné zakázky 33 000 000 Kč bez DPH).

Pracovní právo:
V oboru pracovního práva naše advokátní kancelář poskytovala klientům poradenství v oblasti pracovněprávních
vztahů, pracovnělékařských služeb, zaměstnanosti a agenturního zaměstnávání a připravovala pro ně potřebné dokumenty. V rozhodném období jsme pro naše klienty vyhotovili přibližně 40 pracovních smluv, dodatků k pracovním
smlouvám, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení
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Pro naše klienty jsme dále v rozhodné době připravili
přibližně více než pět tisíc pět set dokumentů (smlouvy,
prohlášení, právní analýzy, apod.) a vyjádření ke specifickým úkolům, a to ve všech preferovaných oblastech práva
shora specifikovaných, jakož i v ostatních oblastech práva. Naše advokátní kancelář je zaměřena na regionální
klienty primárně se sídlem v oblasti Zlínského kraje, přičemž hlavním cílem naší advokátní kanceláře je stabilní
(paušální) zastupování stálých klientů naší kanceláře,
k čemuž napomáhá i nově otevřená pobočka advokátní
kanceláře Maršálek & Žíla ve Zlíně, jejíž otevření je splněním jednoho z primárních cílů, které byly na rozhodné
období plánovány.

Naší prioritou je osobní jednání s klienty včetně vyřizování běžné firemní agendy paušálních klientů v závazné
lhůtě 24 hod od okamžiku předání věci, kdy běžná agenda je vyřizována prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Našim klientům se snažíme zabezpečit
komfortní právní servis spočívající v aktivním jednání
s jejich partnery, přípravou provozní dokumentace včetně nastavení systému dodavatelsko-odběratelských
vztahů s cílem minimalizovat vznik sporů vyplývajících
z nedostatečné kvality smluvní dokumentace, když tento
systém řízení smluvních vztahů lze považovat za hlavní
přínos stabilní spolupráce s našimi klienty, neboť jeho
zásadním přínosem je minimalizace existence sporných
pohledávek a silné postavení klienta v případném nalézacím řízení.

•

Maršálek & Žíla, advokátní kancelář
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Stará cesta 676
755 01 Vsetín
www.marsalekzila.cz
sekretariat@marsalekzila.cz
571 410 232

www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 131

Advokátní kancelář
Mikš & Suk

A

dvokátní kancelář Mikš & Suk funguje úspěšně již od roku 1990 a od počátku své existence se rovnoměrně rozrůstá. V současné době
v ní působí deset advokátů, čtyři advokátní
koncipienti a další pracovníci na administrativních pozicích. Členové advokátní kanceláře jsou zkušenými
právníky, schopnými na požadované úrovni poskytovat
právní služby prakticky ve všech oblastech práva hmotného i procesního, kvalifikovaně zastupovat klienty před
správními orgány, rozhodci a soudy, včetně trestní obhajoby. Advokátní kancelář klade důraz na tradiční pojetí
advokacie založené na důvěře a dlouhodobosti vztahů
s klienty. Zároveň usiluje o komplexní pojetí služeb, které
v případě řady korporátních klientů zahrnuje i pravidelný výkon činnosti přímo v jejich sídle nebo kompletní
vedení dílčích agend (např. správa pohledávek). Kromě
běžných právních služeb advokátní kancelář zajišťuje
i doprovodný servis, jako advokátní úschovy, sepisování
notářských zápisů spolupracujícím notářem přímo v sídle kanceláře, pořádání dobrovolných veřejných dražeb,
služby spolupracujícího daňového poradce apod. Advokátní kancelář je členem sdružení Novoměstských advokátních kanceláří, které založila společně s Advokátní
kanceláří Brož & Sokol & Novák a Advokátní kanceláří
Nespala a spol. Kromě toho spolupracuje s celou řadou
partnerských advokátních kanceláří na území ČR i v zahraničí ve věcech s lokálním nebo naopak zahraničním
prvkem. Služby jsou poskytovány v českém, anglickém
a německém jazyce.
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Právní zaměření:
• Právo

občanské: ochrana osobnosti, odpovědnost
za škodu, závazkové právo, směnečné právo;
• Trestní právo: obhajoba v trestním řízení se zaměřením
na hospodářské trestné činy, zastupování poškozeného;
• Právo obchodních společností: zakládání a likvidace
společností a družstev, akcionářské dohody, valné hromady, podnikání zahraničních osob v ČR, přeměny společností (fúze, rozdělení, změny právní formy), akvizice;
• Obchodní závazkové vztahy: smluvní závazky, hospodářská soutěž, správa pohledávek;
• Právo duševního vlastnictví: autorské licence včetně
IT, ochranné známky, franchising;
Nemovitosti:
převody a nájmy, development, stavební
•
právo a praxe;
• Pracovní právo: pracovní a manažerské smlouvy, pracovní řády, kvalifikační dohody;
• Občanské soudní řízení: sporná agenda, směnečné řízení, insolvenční řízení;
• Správní řízení a správní soudnictví;
• Související služby: Dobrovolné veřejné dražby, advokátní úschovy;

•

Mikš & Suk
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Slupi 15
128 00 Praha 2
www.akms.cz
miksasuk@akms.cz
224 915 820

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

Advokátní kancelář
MORENO VLK & ASOCIADOS

M

ezinárodní advokátní kancelář MORENO
VLK & ASOCIADOS založili Václav Vlk
a José Julio Moreno Baena – uznávaní odborníci na procesní zastupování. Oba partneři pojímají právní poradenství jako komplexní podporu
klienta a z toho také vychází naše multidisciplinární nabídka místních i mezinárodních právních služeb.
V současnosti tvoří naši kancelář profesionální tým dvaceti
právníků a účetních a ve třech evropských zemích nabízíme především specializovaná zastupování na místních
trzích a komplexní mezinárodní a národní právní služby.
Právní služby poskytujeme nejen v češtině a španělštině,
ale také v angličtině, ruštině, němčině a slovenštině.
Jsme jediná česko-španělská advokátní kancelář a v zemích, kde působíme, poskytujeme přímé zastoupení španělskými právníky. Díky tomu je rozsah našich služeb jedinečný, zejména pro hispánskou oblast a pro španělsky
mluvící klientelu. Naši právníci jsou samozřejmě výtečně
jazykově vybaveni, nabízíme však mnohem víc: důvěrnou
znalost místního prostředí – právní praxe, mentality lidí
i společenských zvyklostí.
V ČESKÉ REPUBLICE působíme osmnáct let. Zaměřujeme se zde na spornou agendu, na procesní strategie
a na prevenci vztahu k smluvní agendě – a to v oborech
civilních, obchodních, trestních i správních a také v oboru
sportovního práva.

Komplexní právní zastoupení obchodních společností
a organizací či veřejnoprávních korporací nabízíme tuzemským i zahraničním klientům pouze na doporučení.
Ve ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ se již dvacet šest let specializujeme na civilní i obchodní spornou agendu, urbanismus, na právo stavební a právo nemovitostí, správní
řízení a na sportovní právo.
Pouze na doporučení poskytujeme místním klientům multidisciplinární a komplexní právní služby či zastoupení
ve věcech rodinného a trestního práva, stejně jako komplexní právní zastoupení obchodních společností a organizací a veřejnoprávních korporací.
Poskytování právních služeb ve Španělsku a v Latinské
Americe má samozřejmě svoje specifika. Naše dlouholetá
zkušenost ukazuje, že samotná znalost španělského jazyka
pro kvalitní práci nestačí a nikdy nenahradí vzdělání a praxi, které advokát získá v domácím prostředí. Adekvátní
postup nezaručí ani spolupráce „na dálku“ s advokátními
kancelářemi ve španělsky mluvících zemích.
Ve SLOVENSKÉ REPUBLICE pracujeme již čtvrtým rokem. Soustředíme se zde především na multidisciplinární
a komplexní právní služby a poradenství ve věcech rodinného, sportovního a trestního práva – s přeshraničním
prvkem. Dále poskytujeme služby generální praxe, občanského i obchodního práva.
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Úplné právní zastoupení obchodních společností a organizací i veřejnoprávních korporací poskytujeme místním
i zahraničním zájemcům pouze na doporučení.

Co nabízíme v zemích,
kde působíme?
ČESKÁ REPUBLIKA

• Komplexní vedení sporu, správního řízení či trestního
procesu, včetně přípravy a zajištění důkazů a mediálního zastoupení
• Odpovědnostní vztahy z náhrad škody při plnění
smluv, insolvenčních řízení a odpovědnostní vztahy
statutárních orgánů a vrcholového managementu
• Procesní zastupování a procesní strategie v soudních
a správních řízeních, prevence proti soudním sporům
a případná příprava na ně
• Náhrady škody, ochrana dobré pověsti a ochrana fyzických osob ve vztahu k nesprávnému úřednímu postupu a nezákonným rozhodnutím
• Kontrola smluvní agendy se zaměřením na prevenci
a přípravu na potenciální soudní spory
• Majetkové vztahy k nemovitostem a movitostem, obchodním podílům a vztahy jejich spoluvlastníků
• Rodinné právo a vypořádání SJM
• Trestné činy hospodářské a trestné činy veřejných činitelů
• Sportovní právo
• Komplexní právní servis pro investory ze Španělska
• Zastoupení ve Španělsku a v Latinské Americe, a to zejména vymáhání pohledávek, náhrada škody, pojistné události, nemovitosti, rodinné právo, obchodní společnosti
• Správní agenda
• Komplexní právní zastoupení obchodních společností
a organizací (jen na doporučení)

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ

• Právní vztahy k nemovitostem a právní otázky urbanismu
• Vymáhání pohledávek a obchodní agenda
• Náhrada škody
• Rodinné právo a SJM
• Zastupování při jednání se státní správou
• Sportovní právo
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA

• Zastoupení ve Španělsku – vymáhání pohledávek, náhrady škody, nemovitosti, rodinné právo, obchodní společnosti
• Zastoupení španělských a španělsky hovořících klientů – obchodní vztahy, rodinné právo, pojistná plnění,
přeshraniční spory
• Sportovní právo
• Generální praxe v oboru občanského, obchodního, pracovního práva
Komplexní
právní zastoupení obchodních společností
•
a organizací (jen na doporučení)

V oboru občanského práva vám
nabízíme zejména:

• Právní zastoupení v soudních řízeních
• Řešení právních vztahů k nemovitostem, smlouvy a žaloby vyplývající z těchto vztahů

• Sepis smluv kupních, o dílo, o půjčce, o zprostředkování aj.
• Právní pomoc v oblasti autorského práva
• Právní pomoc v oblasti ochrany osobnosti
V oboru obchodního práva poskytujeme
služby především v těchto oblastech:

• Právní vztahy společností
• Postavení statutárních orgánů a jejich odpovědnost
• Žalobní agenda spojená s právním zastoupením obchodních společností v soudních řízeních
agenda, obchodní podíly, akcie a vztahy
k nim

• Korporátní

Při vymáhání pohledávek se zaměřujeme
na tyto služby:

• Příprava žalob
• Návrhy na vydání platebního a elektronického platebního rozkazu

• Příprava rozhodčích žalob
• Exekuční návrhy, právní zastoupení v exekučním řízení a při výkonu rozhodnutí

• Zastoupení v insolvenčních řízeních
• Příprava žalob proti statutárním orgánům pro porušení
povinností v insolvenčních a konkurzních řízeních

V oblasti rodinného práva nabízíme
zastupování v řízeních:

Komplexní právní servis pro sportovce

• Zastupování při jednáních ve věci profesionálního an• O rozvod manželství
• O úpravu poměrů k nezletilým dětem
• O výživné na nezletilé i zletilé děti
• O výživné na rozvedeného a nerozvedeného manžela
• O osvojení
V rámci služeb v oblasti trestního práva
vám nabízíme:

• Zastoupení poškozených
• Sepis vyjádření pro orgány Policie ČR
• Zastoupení v řízeních před státními zastupitelstvími,
v přípravných řízeních, při podání vysvětlení a zastoupení svědků
• Trestně právní obhajobu
• Přípravu mediální koncepce při trestně právní obhajobě nebo při zastoupení poškozeného během protikorupčního auditu
• Právní audity se zaměřením na trestní konotace jednání klienta

gažmá, transferů atd.
• Vyjednávání smluvních podmínek při výkonu sportovní činnosti
• Poradenství v oblasti transferů; přestupy a hostování;
v ČR i v zahraničí
• Zastupování před českými a mezinárodními sportovními asociacemi, organizacemi a jejich orgány
Odpovědnost
za škodu při úrazech vzniklých v souvis•
losti s výkonem sportovní činnosti
• Pracovněprávní problematika, pracovní smlouvy sportovců, trenérů a osob, které vykonávají činnost související se sportovní činností sportovců
• Poradenství při využití reklamních práv

Komplexní právní poradenství
pro sportovní asociace, organizace,
svazy a sportovní kluby

• Zakládání sportovních asociací, organizací, svazů a klubů
• Legislativní činnost; příprava a tvorba sportovních
právních předpisů, řádů, statutů apod.

V oboru auditingu nabízíme tyto služby:

• Poradenství a zastupování při jednáních ve věci náku-

• Protikorupční audit – osobní, kauzální, strukturální
• Manažerský audit

• Poradenství ve věci nároku na výchovné a tzv. solidari-

pu a prodeje hráčů

V oboru sportovního práva
Komplexní právní servis pro sportovce i sportovní organizace, a to nejen profesionální, ale i amatérské, zajišťujeme
ve spojení advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados
a naší přední odbornice na sportovní právo JUDr. Kateřiny
Radostové. Společně nabízíme prvotřídní služby – špičková specialistka v oboru a tým zkušených odborníků na procesní a kauzální zastupování vytvořili skutečně multidisciplinární skupinu, která vám ve věcech sportovního práva
poskytne komplexní poradenství

ty payment v rámci transferů
• Vyjednávání smluvních podmínek s ostatními kluby,
hráči, agenty, trenéry, sponzory apod.
• Příprava a revize smluv, zejména: transferové smlouvy,
smlouvy o hostování
• Práva na televizní a rozhlasové přenosy

•

MORENO VLK & ASOCIADOS
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
www.moreno-vlk.eu
praha@moreno-vlk.eu
224 818 736-7
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MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, poskytuje komplexní právní služby v oblastech práva veřejného
investování, informačních a komunikačních technologií,
obchodního, občanského, správního, energetického, zdravotnického, vodohospodářského, lesního, pracovního,
práva ES a práva mezinárodního.
Nejvýznamněji se zaměřujeme na oblast veřejného investování se specializací na zadávání veřejných zakázek,
udělování koncesí a uzavírání koncesních smluv (PPP),
dále na veřejnou podporu a fondy EU. Služby v oblasti
veřejného investování jsou doplněny službami v oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřením na IT/ICT,
stavebního práva, práva v oblasti vodohospodářských
infrastruktur, korporátního a závazkového práva, občanského práva, pracovního práva a práva ES/EU. V oblasti
práva veřejného se věnujeme rovněž zastupování klientů
v soudních a správních řízeních a poradenství v oblasti
práva mezinárodního (mezinárodní arbitráže).
Využíváme rozsáhlých zkušeností jednotlivých členů právnického týmu, který dnes tvoří více než 20 kvalifikovaných
právníků. S ohledem na klientskou poptávku po poskytování komplexních řešení trvale spolupracujeme s řadou
externích konzultantů a znalců z ekonomické či daňové
oblasti, z prostředí IT/ICT, energetiky či z oblasti čerpání
prostředků z fondů EU. Díky tomu je společnost schopna
poskytovat plně kvalifikované poradenství dle specific136 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

kých potřeb klienta. Praktickým příkladem je strategická
aliance, kterou vytvořily advokátní kancelář MT Legal
a společnost SEVEn (Středisko pro efektivní využívání
energie), s cílem poskytovat komplexní a profesionální
servis při realizaci projektů EPC – Energetické služby se
smluvně zaručenou úsporou (prostředek k dosažení energetických a finančních úspor bez nutnosti přímých investic zadavatele).
Naši právní specialisté pravidelně publikují v odborných
médiích a přednáší na vědeckých konferencích a odborných seminářích, které se věnují zejména veřejným zakázkám, PPP projektům, IT/ICT, vodohospodářství i problematice EPC apod.
Společnost MT Legal byla založena v září 2008, a to na letitých právních zkušenostech čtyř partnerů – Tomáše
Machurka, Milana Šebesty, Davida Dvořáka a Petra Novotného.
Právní služby naší společnosti jsou v současné době dostupné klientům na celém území České republiky, a to
prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě. Díky
zahraničním partnerům poskytujeme právní poradenství
také v jiných členských zemích Evropské unie i mimo ni.
MT Legal je členem Asociace pro veřejné zakázky, Asociace pro rozvoj infrastruktury (dříve Asociace PPP), Asoci-

ace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, Asociace
poskytovatelů energetických služeb ČR (APES) a České
společnosti pro stavební právo.

PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

Ocenění

• je jedním ze zakládajících členů a současně i stávajícím

V roce 2012 získala společnost MT Legal nejvyšší ocenění
„Právnická firma roku 2012 pro regionální kancelář“, a to
na základě výsledků soutěže „Právnická firma roku“ pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva
spravedlnosti ČR a České advokátní komory.
Současně jsme se v roce 2013 již po čtvrté za sebou umístili mezi šesti velmi doporučovanými advokátními kancelářemi v kategorii „Veřejné zakázky“ a v kategorii „Právo
informačních technologií“ jsme byli v roce 2013 zařazeni
mezi šest doporučovaných advokátních kanceláří v České republice pro danou oblast.
Již řadu let udržujeme certifikát kvality ISO 9001:2008
udělovaný uznávanou certifikační společností NQA.
Předmětem certifikace je „Poskytování právních služeb,
poradenství v oblasti veřejného investování a provádění
zadávacích a výběrových řízení“.

TOMÁŠ MACHUREK

předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky;
• je garantem připomínek advokátní kanceláře v rámci
nově připravovaného zákona o veřejných zakázkách
ve vazbě na novou evropskou legislativu;
je
• přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj;
• je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně se podílel rovněž
na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
• je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných
zakázek;
• v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší
na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikuje v odborném tisku.

MILAN ŠEBESTA

Společenská odpovědnost
• již řadu let se specializuje na oblast práva veřejného
Společnost MT Legal kromě své právní praxe dlouhodobě podporuje vybrané charitativní projekty neziskových
organizací a nadačních fondů. Spolupracujeme či v rámci
svých pro bono aktivit podporujeme významné humanitární organizace Člověk v tísni a Konto bariéry. Současně
podporujeme v jednotlivých případech i další jednotlivé
projekty, jako například pomoc opuštěným ať už znevýhodněným dětem prostřednictvím spolupráce s Nadací
Terezy Maxové dětem nebo ozdravné rekondiční pobyty
pro děti z Ukrajiny pořádané Sociálním nadačním fondem
města Brna „Domovy potřebných“.
V oblasti sportu podporujeme hokejový tým HC Kometa
Brno i hendikepované sportovce prostřednictvím České
nadace sportovní reprezentace.

investování, zejména ve vazbě na právo ICT, oblast
energetiky a čerpání z fondů EU;
je
• členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře
k nově připravovanému zákonu o veřejných zakázkách
ve vazbě na novou evropskou legislativu;
• kromě přímého spoluautorství zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, je rovněž spoluautorem
Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované
pro Ministerstvo pro místní rozvoj a rozsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách;
• je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006);
• v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium
oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham
ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal
titul Master of Laws (LL.M.);
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• je

držitelem osvědčení mediátora dle zákona č.
202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce
zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů;
• v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší
a publikuje v odborném tisku.

DAVID DVOŘÁK

• je členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře
k nově připravovanému zákonu o veřejných zakázkách
ve vazbě na novou evropskou legislativu;
• je přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
• je autorem monografie „Smluvní vztahy ve veřejných
zakázkách a jejich změny“ (C. H. Beck, 2014);
• je spoluautorem komentáře ke koncesnímu zákonu
(2. vydání, C. H. Beck);
• rovněž je spoluautorem publikace Zadávání veřejných
zakázek ve stavebnictví (2. vydání, Linde);
• působil jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky;
• v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium
oboru Public Procurement Law and Policy (Právo
a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.);
• zastupoval Českou republiku v Poradním výboru pro
veřejné zakázky Evropské komise a v pracovní skupině
pro veřejné zakázky UNCITRAL;
• v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší
a publikuje v odborném tisku.

PETR NOVOTNÝ

• je členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře
k nově připravovanému zákonu o veřejných zakázkách
ve vazbě na novou evropskou legislativu;
• byl členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a současně jedním z autorů komplexní Metodiky k zákonu č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj;
• má široké znalosti v oblasti komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně tuzemské i evrop138 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

ské soudní judikatury a rozhodovací praxe Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže;
• v roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální studium
oboru Public Procurement Law and Policy (Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham
ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal
titul Master of Laws (LL.M.);
• je držitelem osvědčení mediátora dle zákona č.
202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon funkce
zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů;
• v rámci své specializace hojně publikuje v odborném
tisku.

Nabízené služby
Veřejné zakázky

• náš specializovaný právní tým realizoval pro své klienty v dané oblasti již několik stovek zadávacích řízení
s celkovou hodnotou v řádech desítek miliard korun;
• v oblasti veřejných zakázek poskytujeme komplexní
právní služby zahrnující zejména zpracování analýz,
posouzení a stanovení vhodné koncepce řešení daného projektu včetně identifikace a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu právního řádu ČR
a evropských předpisů, tak i rozhodovací praxe Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropského soudního dvora;
poskytujeme
rovněž služby spočívající v realizaci a ad•
ministraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré
smluvní dokumentace, právní audity (due diligence)
realizovaných zadávacích řízení, zastupování v řízení
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem i školicí a metodickou činnost v oblasti veřejných
zakázek;
• poskytujeme podporu v oblasti elektronizace zadávacích
řízení a centralizovaných nákupů.

Koncese, PPP projekty

•v

této oblasti zajišťujeme díky svým dlouhodobým
zkušenostem zadavatelům právní podporu v nejširším
slova smyslu;
• právní podpora v oblasti koncesí a PPP projektů spočí-

vá 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
řízení nebo případně soutěžního dialogu na infrastrukturní projekty.

zadávacího či koncesního řízení);

• naše specializace nacházejí uplatnění například i při
administraci řady zadávacích řízení vztahujících se
k jednotlivým operačním programům (zejména ROP,
OPŽP, VaVpI, OPPI).

Energetika
VEŘEJNÁ podpora

• specializujeme se na poradenství v oblasti energetic• veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného
investování;
• klientům poskytujeme služby spočívající v poradenské a konzultační činnosti z hlediska práva veřejné
podpory, návrzích vhodných řešení včetně přípravy
smluvní dokumentace dle pravidel EU; jsme současně schopni zastoupit klienta při jednáních a řízeních
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.

IT/ICT

• pro tuto specifickou oblast disponujeme týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti v dané oblasti;
• součástí právních služeb v dané oblasti je komplexní řešení právní problematiky pořizování SW a HW,
stejně tak i správa a údržba rozsáhlých počítačových
sítí, implementace SW aplikací, výstavba a provoz datových center, kompletní či částečný outsourcing ICT
se zohledněním ostatních právních aspektů (např. pracovněprávních, ochrany práv duševního vlastnictví se
zaměřením na právo autorské apod.), právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů nebo právní služby spojené s provozem datových schránek.

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

Provozní smlouvy ve vodohospodářství

• problematika provozních smluv ve vodohospodářství
představuje specifickou agendu, která se průřezově
týká mnoha odvětví;
• podstatou námi poskytovaných služeb jsou úpravy
existujících smluv, jakož i zpracování nových provozních smluv mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury (obce, municipální společnosti) a provozovateli této infrastruktury tak, aby smlouvy splňovaly
zejména požadavky tzv. nejlepší mezinárodní praxe.
To je jedna ze zásadních podmínek pro čerpání finančních prostředků na obnovu této infrastruktury
z Fondu soudržnosti a Operačního programu Životní
prostředí;
• v této oblasti spolupracujeme s osvědčenými ekonomickými a technickými poradci a díky tomu nabízíme
v odvětví vodohospodářství komplexní služby.

Fondy evropské unie
Korporátní a závazkové právo

• díky úzké spolupráci s osvědčenými externími spolupracovníky jsme schopni nabídnout komplexní servis
pro zájemce a žadatele o finanční prostředky ze strukturálních fondů EU;
• v dané oblasti jde o služby v podobě předběžné konzultace ohledně možnosti získání dotace, zpracování
a administraci žádosti a realizaci navazujících kroků
souvisejících s vlastní realizací projektu (např. realizaci

• 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
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akcích, a to od navržení optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace, až
po asistenci při zajišťování plnění povinností smluvních stran;
• poskytujeme právní poradenství v jednotlivých oblastech nového občanského zákoníku.

Fúze a akvizice (M&A)

• právní služby zahrnují analýzy, due diligence, realizaci a kompletní administraci celé akviziční transakce,
poradenství při strukturování a realizaci transakcí finančního a investičního charakteru (přeměny společností, převody majetkových účastí, převody podniku
či jeho části apod.), a to včetně vyhledávání a výběru
vhodných subjektů;
• úzce spolupracujeme s ekonomickými, účetními a daňovými experty;
• naším cílem v těchto projektech je efektivně realizovat transakci za podmínek, které budou pro klienta co
nejvýhodnější.

Horní právo a právo životního prostředí

• právní poradenství v oblasti povrchového dobývání
(horní zákon, zákon o hornické činnosti, zákon o geologických pracích, zákon o nakládání s těžebním odpadem);
• poradenství v oblasti práva životního prostředí
(např. zákon o ochraně přírody a krajiny) a týkající
se působnosti dalších právních předpisů (např. procesy EIA);
• zastupování klientů ve správních a soudních řízeních
s vazbou na ochranu a využívání nerostného bohatství
(např. v souvislosti s vyhledáváním a průzkumem ložisek nerostů);
• právní analýzy v oblasti báňské legislativy, práva životního prostředí a dotčených oblastí správního práva.

Reference
Mezi klienty MT Legal patří, kromě jiných, např.:
• Ministerstvo financí
• Ministerstvo vnitra
• Ministerstvo pro místní rozvoj
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Český statistický úřad
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Státní tiskárna cenin
• Státní fond rozvoje bydlení
• Moravskoslezský kraj
• Liberecký kraj
• Hlavní město Praha
• Statutární město Brno
• Statutární město Ostrava
• Statutární město Olomouc
• Statutární město Havířov
• Město Vsetín
• Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
• Technické sítě Brno
• Severočeská vodárenská společnost
• Pražská energetika
• Pražská teplárenská
• Dopravní podnik Ostrava
• Zemský archív v Opavě
• Vysoké učení technické v Brně
• LOM Praha
• CESNET
• České radiokomunikace
• Konica Minolta
• MOTT MACDONALD Praha
• OHL ŽS
• Swietelsky stavební

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
ADRESA:

URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Karoliny Světlé 25
Praha 1
110 00
www.mt-legal.com
info@mt-legal.com
222 866 555

Brno – Jakubská 1
602 00 Brno
Tel: 542 210 351
Ostrava – Bukovanského 30
710 00 Ostrava
Tel: 596 629 503

Nedelka Kubáč advokáti
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, zejména energetika
a telekomunikace,
• veřejné zakázky a
• compliance.
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:

• 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 v Slovenské republice.

Regulovaná odvětví
Právo hospodářské soutěže
Právní poradenství pokrývá všechny aspekty soutěžního
práva, zejména:
• ohlašování spojení soutěžitelů u národních soutěžních
orgánů nebo Evropské komise, včetně koordinace
ohlášení ve více jurisdikcích,
• zastupování před národními soutěžními orgány nebo
Evropskou komisí při šetřeních v důsledku možné
protisoutěžní dohody nebo zneužívání dominantního
postavení,
• asistence při neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise (tzv. dawn raids),

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,
• zastupování v řízeních před regulačními orgány
a soudy.
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Veřejné zakázky
NKA poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, zejména:

• zpracování analýz, posouzení a určení vhodné koncepce zadání veřejné zakázky,

• realizaci a komplexní administraci zadávacích řízení
včetně příprav veškeré smluvní dokumentace,
• právní prověrky realizovaných zadávacích řízení,
• zastupování uchazečů o veřejnou zakázku při podáváni námitek zadavateli a před dozorovými orgány (Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné
obstarávanie),
• školení a metodickou činnost.

Compliance
Specializací NKA je rovněž:

• příprava compliance programů a školení pro
podnikatelské subjekty,

• provádění compliance prověrek,
• právní poradenství k dopadům porušení zásad
compliance,

• právní asistence při provádění compliance 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.

•
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Nedelka Kubáč advokáti
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
www.nklegal.eu
praha@nklegal.eu
210 320 260

Advokátní kancelář
NH Partners

N

H Partners poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství. Cílem NH Partners je profilovat se jako kancelář specializovaná na spornou agendu, včetně rozhodčího
řízení, a na energetické právo.

V uvedených dvou oblastech jsme hrdi
zejména na následující:

• Díky

dlouhodobé aktivitě Jakuba Hájka, společníka
NH Partners, získala NH Partners renomé v oblasti poradenství tuzemským i zahraničním investorům do obnovitelných zdrojů energie.

• Přestože se NH Partners počtem svých právníků řadí
k menším kancelářím na trhu, patří mezi její klienty renomované a velké společnosti, jako např. společnosti
z nadnárodní skupiny GDF SUEZ, společnost SAZKA
sázková kancelář, a.s. či společnosti z investiční skupiny KKCG. NH Partners se cítí být poctěna důvěrou
všech svých klientů, zejména pak těchto velkých společností, které upřednostnily zastoupení naší advokátní kanceláří před zastoupení většími advokátními
kancelářemi.

• NH Partners vznikla před relativně krátkou dobou, v lednu 2011. Přes tuto svou krátkou historii se právníkům
NH Partners podařilo získat mnoho nových špičkových

klientů, kteří nemají žádný vztah k působení společníků
NH Partners v předchozích advokátních kancelářích.
Mezi tyto nově získané klienty se řadí například sázková společnost SAZKA sázková kancelář, a.s. a společnost Teplárna České Budějovice, a.s.
Právníci NH Partners považují každý případ každého klienta za důležitý. Pokud bychom však měli vyzdvihnout
alespoň některé z případů, které jsme v předchozích 12ti
měsících řešili, pak bychom zmínili zastupování společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. v komplexu sporů
o náhradu škody, zastupování společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. v její sporné agendě či zastupování společnosti KKCG Industry v komplexu sporů o akcie společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
NH Partners věří, že shora uvedené ji odlišuje od ostatních kanceláří obdobné velikosti, které jsou přítomny
na trhu.

•

NH Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Budova The Forum, Václavské náměstí 832/19,
110 00 Praha 1
www.nhpartners.cz
office@nhpartners.cz
270 005 410
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NIELSEN MEINL,
advokátní kancelář, s.r.o.

A

dvokátní kancelář NIELSEN MEINL nabízí klientům služby v oblasti obchodního, občanského i správního práva. Tým
specializovaných právníků poskytuje klientům skutečnou podporu v řešení právních a regulačních
aspektů jejich činnosti. Právě specializace kanceláři
umožňuje nabídnout zkušenosti a znalosti nejen právní,
ale i v daném oboru podnikání. Jde zejména o smluvní
právo obchodní, práva související s novými technologiemi, médii a telekomunikacemi a právní ochranu duševního vlastnictví (autorských práv, domén, know-how
a obchodního tajemství, ochranných známek apod.),
práva související s nemovitostmi a právní řešení investičních projektů zahrnujících fúze a akvizice, nákupy
či prodeje jiných aktiv, jakož i finanční zajištění těchto
transakcí.
I s ohledem na zaměření kanceláře jsou jejími zákazníky
zejména IT společnosti a jejich zákazníci (banky, výrobní
společnosti apod.), developeři a další podnikatelé v oblasti nemovitostí, soukromí i institucionální investoři apod.
Hlavním cílem kanceláře je stát se dlouhodobým partnerem jejích klientů, protože právě díky dlouhodobé znalosti
jsou pak její právníci schopni nabízet zákazníkům efektivní řešení.
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Mottem kanceláře je respekt a pokora vůči právu a vůči klientům. „Nikdy se nespoléháme jen na své znalosti, ale vždy
se vracíme k pramenům, analyzujeme je, sledujeme vývoj
právní teorie i rozhodovací praxe. Máme velký respekt
k našim klientům, jejichž důvěra a spokojenost jsou pro nás
znakem, že poskytujeme služby skutečně profesionálně.
Klienti jsou a vždy budou největším zdrojem naší inspirace“
k tomu říká Tomáš Nielsen, zakládající partner kanceláře.
Česká kancelář vznikla v lednu 2011 a má devět pracovníků. Je členem Sdružení pro dopravní telematiku, Komory
pro hospodářské styky se SNS, Skandinávské obchodní
komory a prostřednictvím svého zakladatele též International Press Institute.

Partneři
Tomáš Nielsen
Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu ICT, investičním a dalším obchodním
transakcím (korporátní transakce, převody nemovitostí,
investice do společností
apod.), autorskému a mediálnímu právu. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze.

V minulosti působil jako šéfredaktor odborného časopisu
Technologies & Prosperity, ředitel rozvoje podnikatelské
sítě IT podnikatelů TUESDAY Business Network (dříve
First Tuesday), následně též jako právník a následně partner mezinárodní advokátní kanceláře Rowan Legal.
Nyní Tomáš Nielsen přednáší právo ICT na Fakultě dopravní ČVUT, je rozhodcem Mezinárodního obchodního
arbitrážního soudu v Rize. Je též autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací, například
komentáře k zákonu o elektronických komunikacích
(Linde, 2014), publikace Základy softwarového práva
(Wolters Kluwer, 2011), Práva k duševnímu vlastnictví
a jejich ochrana (European Commission – Enterprise
and Industry, 2009), Company Formations (CorporateINTL, 2009,) apod.

Barbara Meinl
Barbara Meinl se dlouhodobě věnuje obchodnímu
právu a právu obchodních
společností. Specializuje se
též na právo nemovitostí,
mediální právo, problematiku
ochrany osobnosti fyzických
osob a ochrany jména a dobré pověsti právnických osob
a zastupování klientů před soudy a rozhodčími orgány.
Bohaté zkušenosti získala též v oblasti farmaceutického
a zdravotnického práva.
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského
v Bratislavě. Od počátku své profesní kariéry působila
v advokacii – jako koncipient a následně spolupracující
advokát v advokátní kanceláři JUDr. Dušana Kubovčáka
v Bratislavě, později jako advokát a následně partner mezinárodní advokátní kanceláře Rowan Legal.
Barbara Meinl pravidelně poskytuje odborná vyjádření
pro tištěná i elektronická média a je autorem řady odborných článků, které spadají do její specializace.

•
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NIELSEN MEINL, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Žatecká 55/14
110 00 Praha 1 – Josefov
www.nielsenmeinl.com
praha@nielsenmeinl.com
270 004 935
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Advokátní kancelář
PETERKA & PARTNERS
PETERKA & PARTNERS je moderní, nezávislá advokátní
kancelář a jedna z předních právních firem v regionu
střední a východní Evropy.
Prostřednictvím stoprocentně vlastněných poboček pokrývá devět ekonomicky nejvýznamnějších zemí: Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinu, Bělorusko a Rusko. Má bohaté zkušenosti
s koordinací právních služeb v ostatních zemích regionu
včetně Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Kazachstánu, zemí na Kavkaze a dalších.
Jako jediná česká a i středoevropská advokátní kancelář
vybudovala geograficky kompaktní a plně integrovanou
regionální infrastrukturu. Představuje dynamickou alternativu k mezinárodním i čistě lokálním kancelářím, které
v tomto teritoriu působí.
Díky stabilní infrastruktuře a důsledné aplikaci organizačního konceptu „jedné firmy“ nabízí svým klientům
produkt, který je unikátní na českém i středoevropském
trhu – integrovaný regionální právní servis:

• jedna firma obsluhuje klienta v celém regionu
• jedna kontaktní osoba je komunikačním kanálem pro
celý region

• inovativní struktura sazeb zohledňující regionální synergie (jednotné sazby pro celý region, regionální paušály apod.)
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• jednotná metodika práce aplikovatelná v několika jurisdikcích

• jednotná kvalita služeb
• jedna smlouva a faktura
• jeden přehledně strukturovaný výstup shrnující služby
v jednotlivých zemích
• komunikace v jazyce, který si klient volí
Tento moderní model poskytování právního servisu, který klientům umožňuje zásadním způsobem zefektivnit
nákup a řízení právních služeb v rámci celého regionu,
využívá stále více nadnárodních společností, často absolutních špiček ve svých oborech činnosti. Specifickou
přidanou hodnotu má také pro české společnosti aktivní
v zahraničí, které mohou veškeré právní kroky řídit z České republiky a v češtině. Kancelář poskytuje stejný servis
v lokálním jazyce klientům z dalších zemí – Polska, Bulharska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny atd., které jsou aktivní v regionu střední a východní Evropy.

Vybraní klienti PETERKA
& PARTNERS:
AAA Auto; Aéroports de Paris; Alcatel-Lucent; Andritz;
AstenJohnson; Astra Zeneca; Atlas Copco; Austria Hotels; Boiron; Bouygues Travaux Publics; Campari; Cegelec;
CNH Industrial; Crest Group; Le Creuset; DBApparel; Decathlon; Deceuninck; Descours & Cabaud; EGAP; Fraikin;
Fujikura; Gaz de France; Gefco; Genscape International;

GND; HTC Holding; Icopal; ING Bank; Inreco; Ipsos; Johnson & Johnson; Konica Minolta; Krka; LEGO Group; LVMH;
Major Auto Trans; Manpower; Mapa Spontex; Mechel,
Metrostav; Mitsubishi Electric Europe; Mustang; Mylan;
NovoNordisk; NVIA; OHL Group; Oney (Group Auchan);
Orangina Schweeppes; L´Oréal; Pentax (Group Hoya); Poclain Hydraulics; PSA Peugeot Citroën; Raiffeissenbank;
Regus; Renault; Rusatom Overseas; Saint Gobain; Samlerhuset; Samsonite; Sanef; Sappi; SCA; Sephora; Semecs;
Senoble; Shell Adria; Sia Jysk; Skanska; Sogeprom; Solvay;
Strabag; Swiss Re; Škoda Transportation; Tetra Pak; Time
Technoplast; Umicore; Unico Logistic; UniCredit Bank;
UNIQA poisťovňa; Veolia Environnement; Vinci Construction Grands Projets; VKR Holding a další.
Advokátní kancelář PETERKA & PARTNERS si svým důrazem na kvalitu služeb a klientského servisu opakovaně
získala uznání a doporučení v prestižních publikacích
o trhu právních služeb Legal500 EMEA, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000. Kancelář je pravidelně
doporučena v několika jurisdikcích a v řadě oblastí práva.
Legal500 EMEA pro rok 2014 doporučuje kancelář v šesti
zemích, IFLR pro rok 2014 dokonce v osmi.
PETERKA & PARTNERS si nejvíce cení spokojenosti
svých klientů, s nimiž se snaží budovat dlouhodobé vztahy na institucionální úrovni. Kancelář zavedla program
pravidelného hodnocení spokojenosti svých klientů s poskytnutým právním servisem. Každý klient má přímý
kontakt na vedení společnosti a možnost diskutovat své
připomínky v podstatě kdykoli.

“Peterka & Partners is known for its ‘responsiveness,
competence, and quality’.
“Peterka & Partners is valued for its ‘solution-oriented
approach’”
Chambers Europe, edice pro rok 2012

„The lawyers are very commercial and straightforward;
they are really willing to work on a relationship and
work with a client.“
Legal500 EMEA, edice pro rok 2013

“Peterka & Partners is praised by clients for its ability
to foresee problems and tailor the advice to suit our
company.”
„They know our business well and they offer advice
even before we know we need it – they know what
works.“
Chambers Europe, edice pro rok 2011

“Members of the team are very efficient. They are able
to address specific goals while keeping the big picture
in mind and strategically working towards a goal.”
“Clients say the team‘s advice is to the point and its client support is outstanding: It is practical and helpful,
which really makes a difference in this market.“
Chambers Global, edice pro rok 2010

“Clients commend this growing firm for its hard work,
high level of responsiveness and proactive and flexible
approach.”
Chambers global, edice pro rok 2009

•

Co o nás říkají naši klienti:
“Peterka & Partners fully keeps pace with developments in the CEE region.”
“Peterka & Partners delivers to-the-point, business-oriented advice for reasonable fees.”
“Peterka & Partners’ team produces excellent analyses
and a broad perspective on local legal acts.”
“Peterka & Partners Law Firm is ‘very responsive and
efficient’, and has a ‘smooth and easy communication
style.”
Legal500 EMEA, edice pro rok 2014

PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Karlovo náměstí 671/24
110 00 Praha 1
www.peterkapartners.com
office@peterkapartners.cz
246 085 300
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Advokátní kancelář
Pierstone
Full-service advokátní kancelář
pro novou ekonomiku
Advokátní kancelář Pierstone se zaměřuje na komplexní transakce a spory i každodenní podporu svých klientů v oblasti technologií, médií a telekomunikací (TMT).
Je častou volbou nadnárodních korporací, investičních
fondů a mezinárodních organizací. Již od svého založení
v roce 2004 se Pierstone těší pověsti nejprestižnější advokátní kanceláře zaměřené na novou ekonomiku v regionu
střední a východní Evropy.
Mezi klienty pražské kanceláře Pierstone se řadí přední
společnosti z oboru telekomunikací (Alcatel, British Telecom, GTS Novera, Orange, Skype, Tele2, TeliaSonera,
T-Mobile, Vodafone, Volný), informačních technologií
(Apple, AVG, DHL Information Systems, Microsoft) a médií (Disney, MTV Adria, Turner Broadcasting).
Sdružení Pierstone má kanceláře v Bruselu, Londýně,
Moskvě a Praze.

Oblasti specializace
• právo IT a technologií
• soutěžní právo a právo EU
• regulace v oblasti telekomunikací
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• média
• outsourcing
• veřejné zakázky
• obchodní právo
• fúze a akvizice
• řešení sporů
• pracovní právo
Vedoucí partneři
Jana Pattynová patří mezi nejlepší odborníky v oblasti
práva IT a telekomunikací ve střední a východní Evropě.
Během posledních 13 let pracovala na některých z největších IT a telekomunikačních transakcích v regionu. Její
široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním IT
společnostem, hlavním operátorům mobilních a pevných
sítí v regionu i vládním institucím. V uplynulém roce se
podílela například na přípravě multimiliardové aukce
na mobilní frekvence 4. generace v České republice. Nezávislá hodnocení právních expertů dlouhodobě uvádějí
Janu Pattynovou jako předního odborníka na oblast práva technologií, médií a telekomunikací.
Tomas Schollaert je řazen mezi přední právníky v regionu
se specializací na oblast technologií. Za posledních 10 let
poskytl právní poradenství klientům z 20 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. Je členem Bruselské advokátní
komory, České advokátní komory a Bruselské asociace pro
soutěžní právo. Soutěžní právo a právo telekomunikací vyučoval na univerzitě v belgickém Leuvenu. Jako přednášející je často zván na mezinárodní konference.
Lenka Suchánková má rozsáhlé zkušenosti v oblasti
práva duševního vlastnictví, práva IT včetně outsourcingu a cloud computingu, nových médií, ochrany osobních
údajů včetně globálních transferů dat, ochrany soukromí,
pracovního práva a zaměstnanosti. V uplynulých letech
poskytovala právní poradenství společnostem z oblasti IT
a médií, finančním institucím, účastnila se strategických
transakcí a radila při mnoha licenčních obchodech světových softwarových společností. Je expertkou na ochranu
osobních údajů, cloud computing a informační bezpečnost. Jako právnička pracovala v Londýně a Vancouveru,
vzdělání získala v Praze, Cardiffu a Britské Kolumbii. Publikovala články na téma kyberkriminality a dalších otázek
práva IT, přednáší na konferencích.
Iva Zothová se specializuje na fúze a akvizice, korporátní a obchodní právo. V posledních 14 letech poskytovala právní poradenství investorům z EU i USA při mnoha
významných transakcích v regionu střední a východní
Evropy, a to včetně privatizací telekomunikačních a energetických gigantů, dále při akvizicích, akvizičním financování, restrukturalizacích nebo zakládání joint ventures.
Je uznávanou expertkou a spoluautorkou publikace Kluwer's M&A Handbook: «Corporate Acquisitions and Mergers, the Czech Republic».

Ocenění za uplynulý rok
• Chambers Europe (2013) Band 1 TMT
• Legal 500 (2013) Tier 1 TMT
• Which lawyer: Highly recommended in TMT
• DealMakers – 2013 – Law Firm of the Year (TMT)
• 2013 Global Law Experts Awards – TMT Law – Law
Firm of the Year in the Czech Republic
• InterContinental Finance Magazine Law Award 2012

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
ADRESA:
URL:
TELEFON:

Na Příkopě 9
110 00 Praha 1
www.pierstone.com
224 234 958

•
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Advokátní kancelář
PPS advokáti s.r.o.

A

dvokátní kancelář PPS advokáti s.r.o. působí
na trhu právních služeb od roku 2002, původně jako sdružení advokátů, od roku 2008 jako
společnost s ručením omezeným (Advokátní
kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o.),
využívající obchodního označení PPS advokáti.
PPS advokáti poskytuje právní služby v rámci celé České
republiky, zejména na území Královéhradeckého kraje,
Pardubického kraje, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci
AEA (The European Association of Attorneys) a spolupráce s vybranými kancelářemi na území Slovenska, Polska,
Rumunska, Bulharska, Rakouska jsme schopni zajistit
právní pomoc i v mezinárodních právních vztazích. Komunikujeme v jazyce českém, anglickém, německém,
ruském a francouzském.
Spokojenost a důvěra našich klientů je prioritou. Preferujeme dlouhodobou spolupráci a nabízíme propracovaná,
odborně odůvodněná, komplexní, přitom maximálně
přehledná a hospodárná právní řešení za velmi zajímavé
ceny. Samozřejmostí je otevřené, pravidelné a podrobné informování klienta a naprostá časově neomezená
ochrana klientem sdělených údajů. V případě potřeby
externě spolupracujeme s vybranými notáři, soudními
znalci, exekutory, auditory, daňovými a účetními poradci, oprávněnými překladateli, realitními kancelářemi
a organizátory veřejných dražeb.
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Mgr. Jan
Lipavský
advokát partner

Mgr. Petr
Švadlena
advokát partner

JUDr. Ervín
Perthen
advokát partner

Naší vizí je udržení a další rozvoj stabilního, dostatečně
silného a jednoznačně identifikovatelného podniku, jehož
dobrá pověst a jméno budou zárukami kvalitních služeb
pro náročné klienty.
PPS advokáti poskytuje komplexní právní servis všem
svým klientům. Zejména však poskytuje právní služby
v oblasti práva veřejných zakázek, právní služby týkající se nebankovního finančního sektoru, právní služby
v trestním právu. Nejen z důvodu rekodifikace civilního
práva je významnou částí činnosti PPS advokáti také právo závazkové. Velmi rozsáhlou je také sporná agenda, která zahrnuje velké množství soudních sporů a rozhodčích
řízení. Široká diverzifikace klientely přináší PPS advokáti
stabilitu i v horších obdobích zasahujících sektor právních
služeb.
Potěšujícím výsledkem naší činnosti je stálý narůst klientely, která získává důvěru v naše služby. S kontinuálním
nárůstem klientely souvisí i zvyšující se počet právníků.
Ze tří zakládajících advokátů v současné době působí
v PPS advokáti celkem 26 právníků, převážně advokátů.
PPS advokáti tak lze zařadit mezi největší regionální advokátní kanceláře v ČR.
Poté, co v roce 2012 byla PPS advokáti zařazena v anketě
„Právnická firma roku“ mezi velmi doporučované regionální kanceláře, získala v roce 2013 prestižní ocenění
„Právnická firma roku pro regionální kancelář“.

•

PPS advokáti s.r.o
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
www.ppsadvokati.cz
pps@ppsadvokati.cz
495 512 831-2
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Advokátní kancelář
PRK Partners
Čím jsme výjimeční?
/Proč si vybrat právě nás?

Naši kolegové z řad akademiků rovněž společně s vydavatelstvím Wolters Kluwer připravili učebnici k novému
občanskému zákoníku – Občanské právo pro každého.

• Již 20 let poskytujeme špičkové právní služby a držíme
se na vrcholu trhu právních služeb.

• Poskytuje komplexní právní služby na té nejvyšší profesionální úrovni, a to ve všech oblastech práva.
• Obsluhujeme většinu regionu střední Evropy. Se sítí našich kanceláří v Praze, Ostravě, Bratislavě a Budapešti
a s více než stovkou domácích i zahraničních profesionálů nabízíme našim klientům jak hlubokou znalost
příslušného lokálního právního systému, tak i mezinárodní pohled na jakoukoli právní problematiku.
• PRK Partners – exkluzivní poradce v oblasti nového
soukromého práva.
Naši klienti mají jedinečnou možnost získat právní poradenství od hlavních autorů rekodifikace, kteří jsou členy
našeho týmu. Nabízíme tak bezkonkurenční možnost seznámit se s připravovanými změnami jak z pohledu teoretického, tak i z pohledu praktického a získat autorskou
interpretaci nových právních předpisů.
Společně s vydavatelstvím Wolters Kluwer jsme připravili nový modul informačního systému ASPI – Průvodce
rekodifikací soukromého práva – který uživatele seznámí
s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních
korporacích.
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Již od roku 2011 připravujeme odborná školení, semináře
a workshopy na téma nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, kde přednáší jak autoři
těchto zákonů, tak naši další právní experti.

• Důkaz kvality naší práce – PRK Partners byla v posledních letech zvolena:
právní firmou roku pro Českou republiku
v rámci prestižní soutěže The Chambers Europe
Awards for Excellence 2013.
• Právnickou firmou roku 2012 pro region střední Evropy
významným britským časopisem The Lawyer.
• Právnickou firmou roku 2012 v kategorii Právo obchodních společností pro domácí kanceláře v rámci soutěže pořádané serverem epravo.cz pod záštitou České
advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR.
Současně PRK Partners zvítězila v kategoriích Bankovnictví a finance (počtvrté za sebou) a Pracovní právo
(již podruhé).
• Jsme doporučováni uznávanými ratingovými publikacemi – Chambers and Partners, The Lawyer, Legal 500,
Best Lawyers, Legal Experts, Who’s Who Legal, aj.

• Národní

Mezi naše publikovatelné významné mandáty v posledním roce patří:

KLIENT

STRUČNÝ POPIS MANDÁTU

Syndikát bank:

Zastupování předních českých bank působících v úloze aranžérů
syndikovaného úvěru ve výši 230 miliónů eur soukromé společnosti
vlastnící v současné době největší portfolio nemovitostí v České republice.
Součástí mandátu byla rozsáhlá a rozsahem i řešenými otázkami unikátní
právní prověrka za účelem ověření vlastnického práva k nemovitostnímu
portfoliu čítajícímu přes 10 000 nemovitostí!, platnosti nájemních smluv
a další otázky spojené s vlastnickým právem k nemovitostem a zřízení
zástavních práv.
Transakce byla úspěšně dokončena v prosinci roku 2012 a byla,
bezesporu, největší transakcí v oblasti financování nemovitostí
v České republice v roce 2012.
Právní poradenství syndikátu předních mezinárodních bank Goldman
Sachs International, J.P. Morgan Securities plc. and Erste Group
Bank AG při primárním nákupu seniorních dluhopisů v hodnotě EUR
400 000 000,- se splatností v roce 2020.
Právní poradenství společnosti UMG v otázkách českého práva
v souvislosti s prodejem Parlophone Label Group společnosti
Warner Music Group za 487 milionů liber v únoru 2013.
Zastupování společnosti BNP Paribas v České republice ve spolupráci
s Gide Loyrette Nouel (Londýn), v komplexním multi-jurisdikčním
programu sekuritizace obchodních pohledávek vygenerovaných
distributory společnosti Teva Pharmaceuticals v mnoha zemích napříč
Evropou. Hodnota sekuritizovaných pohledávek 6,5 miliard USD.
Právní poradenství Deutsche Bahn v otázkách českého a slovenského
práva při akvizici operací společnosti Veolia Transdev v regionu
střední a východní Evropy. Transakce byla úspěšně dokončena a příslušné autority vydaly své souhlasy. Kupní cena nebyla zveřejněna.
Zastupování syndikátu bank v souvislosti s poskytnutím syndikovaného
financování ve výši 5,3 miliardy Kč pro společnost SAZKA a.s.
za účelem jejího refinancování po restrukturalizaci, která následovala
po insolvenčním řízení vedeném proti společnosti od roku 2011.
Právní poradenství klientovi jako aranžérovi dluhopisového programu
Fondu pojištění vkladů. Schválený objem programu je 100 miliard Kč.
Právní poradenství klientovi při prodeji jeho dceřiné společnosti
ECOPRESS a.s., která je vydavatelem předního slovenského deníku
„Hospodárske noviny“. Hodnota transakce 130 miliónů Kč.
Právní poradenství klientovi jako emitentovi emise 7 875 % nezajištěných
dluhopisů v hodnotě EUR 275 000 000 a splatných v roce 2021. Emise byla
kótována na Irské burze cenných papírů.
Právní poradenství Ceskoslovenské obchodní bance a.s. jako aranžérovi
svého programu investičních certifikátů a při první veřejné nabídce
těchto certifikátů na českém trhu, a to v celkové výši 1 miliardy Kč. Naše
poradenství zahrnovalo i získání souhlasu ČNB, jež ustanovení programu
i emise pod tímto programem vyžadovaly.
Poradenství v otázkách strukturování produktů na uskladnění plynu
a s tím souvisejících regulatorních, korporátních a obchodních otázkách.

Česká spořitelna, Raiffeisenbank,
UniCredit Bank Czech Republic
a Equa Bank

Goldman Sachs International,
J.P. Morgan Securities plc. a Erste
Group Bank A.G.
Universal Music Group (UMG)

Teva Pharmaceuticals

Deutsche Bahn

Syndikát bank: Komerční banka,
a.s.
CSOB
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka,
a.s.
ECONOMIA a.s.

New World Resources N.V.

Československá obchodní banka,
a.s.

RWEST / RWE Transgas
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Cofely (regionální teplárenská spo- Poradenství členu největší energetické skupiny na světě v souvislosti
lečnost ze skupiny GDF Suez)
se zamýšlenými akvizicemi v našem regionu. Poradenství zahrnovalo
jak otázky regulatorní, otázky ochrany životního prostředí, tak revize
dodavatelských smluv.
UniCredit Bank / SYNLAB Holding Zastupování banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jako agenta
GmbH
syndikovaného úvěru pro společnost SYNLAB Holding GmbH a její
dceřiné společnosti ve výši 730 milionů Eur v otázkách českého práva
a zastavení aktiv společnosti v ČR.
UniCredit Bank/ Amulet Logistics Právní poradenství UniCredit Bank Czech Republic, a.s., v souvislosti
s unikátním a velmi komplexním financováním dvou souvisejících
akvizic logistických center pro skupinu společností Amulet, přední
českou logistickou a výrobní skupinu.
Raiffeisen Leasing Real Estate /
Právní poradenství společnosti Raiffeisen Leasing Real Estate ve věci
Maharal Hotels / United Bohemia velmi lukrativního pozemku v centru Prahy. Právní pomoc zahrnovala,
Hotels
mimo jiné, právní zhodnocení regulace státní podpory, včetně návrhů
řešení a jejich realizace. Účastníkem vztahů bylo i hl. město Praha.
Halla Climate Control Corporation Právní poradenství společnosti Halla Climate Control Corporation,
/ Visteon Corporation
korejské veřejně obchodovatelné společnosti, v otázkách českého práva
při její akvizici akcií zámořských poboček společnosti Visteon Corporation
(USA).
EGAP – Exportní garanční
Právní servis pro společnost EGAP v souvislosti s financováním exportů
a pojišťovací společnost
do Ruské federace a na Ukrajinu.
Ministerstvo financí ČR
Pokračování právního zastoupení státu ve věci “Mostecká uhelná
společnost”. Hodnota sporu je cca 7 miliard Kč.
Česká fotovoltaická průmyslová
Právní poradenství a zastupování klientů v oblasti obnovitelných
asociace, SOLAR GLOBAL a.s. a dal- zdrojů a při financování s ohledem na WEEE Nařízení EU (o nakládání
ší subjekty
s odpadem elektrických a elektronických zařízení).
KLEPIERRE
Poskytování průběžné právní podpory společnosti KLEPIERRE, přední
evropské společnosti spravující nákupní a administrativní centra, která
provozuje nákupní centra Nový Smíchov, Novodvorská Plaza a plzeňskou
Plaza.
RPG Land
Dlouhodobá právní podpora společností skupiny RPG; v souvislosti
– průmyslový park Dukla
s projektem industriální zóny Dukla jsme klientovi pomáhali
- průmyslová zóna Barbora
strukturovat, financovat a realizovat projekt úspěšné revitalizace původní
těžební průmyslové zóny černouhelného dolu Dukla. Velikost zóny je přes
30 hektarů a zóna se staví.

AEW Europe

Akvo Praha s.r.o. – projekt „#ONE
PALMOVKA RESIDENCE“
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V případě plánované průmyslové zóny Barbora poblíž Havířova,
zastupujeme klienta v jednání s příslušnými státními a regionálními úřady
a připravujeme smluvní a projektovou dokumentaci k realizaci zóny. Zóna
má mít přes 100 hektarů a očekávaná hodnota investice je 1,1 miliardy Kč.
Poskytování průběžné právní podpory společnosti AEW Europe, přední
evropské společnosti v managementu investic v oblasti nemovitostí s 9
pobočkami napříč Evropou, v souvislosti s nájmy kanceláří a komerčních
prostor a zastupování v řízeních.
Zastupování developera při přípravě výstavby residenčního a komerčního
centra nad stanicí metra Palmovka v Praze 8 a při vyjednávání
s Dopravním podnikem hlavního města Prahy ohledně finančních,
vlastnických a technických aspektů projektu v areálu s přibližnou
rozlohou 20 000 metrů čtverečních a s očekávanými náklady okolo
1,8 miliardy Eur.

ING Real Estate Finance

Zastupování ING Real Estate Finance v souvislosti s prodejem
kancelářské části víceúčelového komplexu Galerie Butovice v Praze 5
českému investičnímu fondu.
Czech Technical University in
Právní poradenství managementu ČVUT během územního řízení
Prague (ČVUT)
vedeného stavebním úřadem pro Prahu 6 a zastupování u soudu
v souvislosti s přestavbou budov univerzity za účelem vybudování
Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC),
jenž by byl součástí univerzity a pod záštitou Ministerstva kultury
by tak rozšířil technologický výzkum v oblasti informatiky,
robotiky a kybernetiky zaměřující se rovněž na bio-kybernetiku,
softwarovou robotiku, atd.
Očekávané náklady přestavby univerzity činí 2 miliardy Kč a převážná
část nákladů by měla být hrazena z Evropských regionálních operačních
fondů.
KCC Development
Dlouhodobé poradenství společnosti KCC Development při výstavbě
retailového centra „Central Kladno“, „brown field“ nemovitostní projekt
na Kladně, který má být otevřen během podzimu 2014.
Dalkia
Zastupování společnosti Dalkia, francouzské energetické skupiny,
v souvislosti s probíhajícím procesem akvizic a prodejů energetických
aktiv v České republice.
ROLEX, VITRA
Kontinuální právní podpora společností jako Rolex a Vitra v souvislosti se
spory ohledně ochranných známek a autorských práv.
COMDATA
Zastupování Comdata, přední outsourcingové společnosti pro klientská
centra, v souvislosti s akvizicí telefonického zákaznického centra včetně
převzetí více než 160 zaměstnanců klíčového českého mobilního operátora
Vodafone Česká republika.
Svaz strojírenské technologie /
PRK Partners poskytovala právní poradenství v souvislosti s projektem
SST ASTANA s.r.o.
Kazachstánsko-českého technologického centra v Astaně, v Kazachstánu.
Všeobecné právní poradenství v oblasti pracovního práva pro významné společnosti a subjekty, např. Komerční
banka, a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka ČR, Marks and Spencer Czech Republic, a.s.,
Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o., Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie, SAP BSCE, spol
s.r.o., Securitas, Wüstenrot, Raiffeisenbank, OKD a.s., Česká pošta, s.p., a mnohé další.

PRK Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
www.prkpartners.com
prague@prkpartners.com
221 430 111
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RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.
Úvod
Advokátní kancelář RAKOVSKÝ & PARTNERS byla pod
hlavičkou obchodní společnosti založena v roce 2004, nicméně jádro týmu zahrnující všechny společníky úspěšně
spolupracuje již od roku 2000.

některých úspěšných akvizic dosáhla řádu miliard českých korun. Na straně prodejců pravidelně reprezentujeme úspěšné české podnikatele při prodeji aktiv či účastí
na obchodních společnostech zahraničním investorům,
ať už strategickým či finančním (zejména private equity
fondy), na straně kupujících jak domácí, tak zahraniční
investory.

Kancelář tvoří právníci s širokou profesní zkušeností
a různorodou praxí v řadě oblastí počínaje justicí, státní
správou a samosprávou, přes mezinárodní poradenské
společnosti a banky až po legislativu a pedagogické působení na universitě. Nejvíce profesních a odborných zkušeností jsme však všichni bez výjimky získali v advokacii
prací na projektech a případech našich klientů.

Orientace na významnější korporátní klientelu umožňuje rozvíjet specializace jednotlivých právníků kanceláře
a nabízet služby na vysoké úrovni za ceny odpovídající
poměrům na domácím trhu a obvyklému ocenění profesionálních služeb pro podniky v České republice.

Služby a klientela

Od počátku existence poskytujeme služby v českém a anglickém jazyce, v současné době jsou členy týmu i advokáti s výbornou pracovní znalostí německého jazyka.

Kancelář poskytuje komplexní právní služby zejména
podnikatelské sféře s důrazem na občanské a obchodní
právo, soudní a správní řízení, transakční poradenství
a právní vztahy k nemovitostem. Dominantní oblast
našich aktivit tvoří procesní právo a zastoupení klientů
v soudních sporech, dále insolvenční řízení, exekuce a veřejné dražby.

Tým
V současné době pracuje náš tým ve složení celkem 10
právníků, z toho 8 advokátů, z nichž tři jsou partnery kanceláře. Partneři:

Mgr. Richard Merkun
Významnou část tržeb generuje kancelář rovněž při realizaci transakcí, neboť oblast fúzí, akvizic a restrukturalizací tvoří další z našich profilových specializací. Hodnota
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Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr.,
1999).

Richard Merkun má široké zkušenosti z veřejného sektoru, zejm. z daňové správy. Od roku 2001 působí v advokacii, kde navázal na své zkušenosti v oblasti správy daní
a poplatků včetně jejich vymáhání a zaměřuje se na vymáhání, správu pohledávek a realizaci věřitelských práv
obecně. Dlouhodobě se zabývá smluvním právem, právními vztahy k nemovitostem a procesním právem, zejména vymáháním pohledávek a výkonem věřitelských práv
formou žalob, předběžných opatření, konkursů, exekucí
a veřejných dražeb. Další jeho významnou specializací je
právo směnečné a šekové. V těchto oblastech také publikuje v odborném tisku.

JUDr. Adam Rakovský
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (JUDr.,
1999), pobyty na European College, Robert Schumann Institute, Hague Academy of International Law, právnické
fakulty universit v Granadě, Mariboru a Budapešti.
Právnickou kariéru zahájil Adam Rakovský jako asistent
místopředsedy Ústavního soudu, v roce 1999 vstoupil
do advokacie. V roce 2003 založil vlastní advokátní kancelář, která se v důsledku rozšíření o další společníky
změnila do současné podoby. Aktivně působil v legislati-

vě a v akademické sféře (Masarykova Univerzita v Brně).
Jeho specializací je litigace se zaměřením na exekuce
a insolvence, transakce a fúze a akvizice. Je autorem prestižního komentáře k zákonu o veřejných dražbách od nakladatelství C.H. Beck a mnoha desítek článků v odborném tisku. Pravidelně přednáší jak pro advokáty, tak i pro
odbornou veřejnost (mj. soudci, soudní exekutoři).

JUDr. Martin Uzsák, LL.M.
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (Mgr.,
2001), Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(JUDr., 2005), Erasmus University Rotterdam, School of
Law (LL.M. in Business and Trade Law, specializace Corporate Law and Takeovers, 2006).
Martin Uzsák zahájil profesní dráhu v pražské kanceláři
poradenské společnosti Deloitte, v oddělení Tax & Legal.
Od roku 2001 působí v advokacii. Zaměřuje se zejména
na obchodní právo s důrazem na obchodní společnosti,
fúze a akvizice, cenné papíry a soutěžní právo a v těchto
oblastech také publikuje v odborném tisku. Významnou
zkušenost má rovněž ve službách pro bankovní sektor,
práci s klasifikovanými pohledávkami, s řešením insolvence a soudním i rozhodčím řízením.

Reference
Významnější reference ukazuje níže uvedený přehled:
GALLERIA MODA
Zastoupení věřitelů v insolvenčním řízení.
Javořice
Poradenství konsorciu investorů při restrukturalizaci během insolvenčního řízení a obnovení provozu jedné
z největších pil v České republice.
VEBA Broumov
Poradenství při prodeji majoritního balíku akcií z konkursní podstaty, hodnota transakce převyšuje 0,5 mld. Kč.
EUROFARMS
Poradenství prodávajícímu při prodeji portfolia nemovitostí formou prodeje aktiv i prodeje účasti v kapitálové
společnosti.
BREDA
Poradenství prodávajícímu při prodeji nemovitostního areálu v centru Opavy.
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SMC Development
Poradenství při akvizici rozsáhlého souboru nemovitostí v centru Olomouce a následné poradenství při založení
nemovitostního joint-venture.
Rybářství Telč
Poradenství kupujícímu při nabytí majoritního podílu ve společnosti, de-listing, squeeze-out, majetková
restrukturalizace a snížení základního kapitálu.
Roltechnik
Poradenství prodávajícímu při prodeji 100% podílu ve společnosti.
Pivovar Steiger (SK)
Poradenství česko – anglickému konsorciu investorů při nabytí majoritního podílu a postoupení pohledávek
za společností.
NOVASERVIS / METAL Znojmo
Poradenství prodávajícím při prodeji 100% akcií a postoupení pohledávek za společností.
Severomoravské vodovody a kanalizace
Poradenství pro veřejnou zakázku na poskytnutí syndikovaného úvěru ve výši 1,75 miliardy Kč. Poradenství
společnosti při povinné nabídce převzetí.

RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Václavská 316/12
120 00 Praha 2
www.rakovsky.com
office@rakovsky.com
224 247 135

Advokátní kancelář
Randl Partners

A

dvokátní kancelář Randl Partners byla založena v roce 2009 a spojila tým právníků, kteří
vzájemně spolupracovali již několik let. Právníci Randl Partners mají dlouholeté zkušenosti v poskytování právního poradenství nadnárodním
korporacím a velkým českým společnostem. Randl Partners se ve své praxi soustřeďuje především na pracovní
právo a obchodní právo.
Od roku 2011 je advokátní kancelář Randl Partners exkluzivním českým členem nadnárodní aliance IUS LABORIS, která spojuje přední kanceláře specializující se
na pracovní právo. Přes 2500 právníků z advokátních
kanceláří ve 43 zemích světa poskytuje v rámci aliance
specializované pracovněprávní poradenství a pomoc při
řešení sporů ve všech oblastech relevantních pro HR: pracovní právo a zaměstnanost, diskriminace, restrukturalizace, důchody, imigrační právo a cizinecké právo, právo
sociálního zabezpečení aj. Ius Laboris zaručuje nejvyšší
standard kvality služeb po celém světě.

Pracovní právo
Pracovní právo, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání
a personalistika jsou jednou ze dvou hlavních specializací
Randl Partners. Naším cílem je vytvořit místo, kde zaměstnavatelé a zaměstnanci naleznou spolehlivé a vyvážené
právní poradenství nejvyšší odborné úrovně ve všech as-

pektech pracovního práva a HR managementu. Dlouhá léta
práce pro profesionály v oboru nás naučila, jak kombinovat
právní zkušenosti s praktickými potřebami našich klientů.
Pro naše klienty jsme vytvořili kompletní zázemí v pracovněprávní oblasti, od běžného poradenství a přípravy
veškerých pracovněprávních dokumentů (smlouvy, dohody, vnitřní předpisy), pomoci při ukončování pracovních
poměrů, vyšetřování případů šikany a diskriminace, zastupování v soudních sporech, vyjednávání s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců, přípravy a revize kolektivních smluv, poradenství při volbě rozhodného
práva, otázek spojených s pracovnělékařskými službami
a pracovními úrazy, resp. nemocemi z povolání, poradenství ve věcech osobních údajů, přes akutní telefonické
a e-mailové poradenství ve všech pracovněprávních otázkách, až po pravidelná školení a publikace v HR oblasti.
Právníci Randl Partners poskytují pracovněprávní služby
vždy na míru. Naši klienti mohou očekávat vysoce individuální přístup ve vztahu k řešeným záležitostem. Dlouholetá praxe a hluboké znalosti pracovního práva, zajištěné výhradní specializací všech členů pracovněprávního
týmu pouze na pracovní právo a související oblasti, jsou
zárukou profesionality veškerých našich služeb.
Úzká spolupráce s obchodněprávním týmem Randl Partners nám umožňuje zvládat skutečně široké spektrum obwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 159

lastí pracovního práva i souvisejících otázek. Naše služby
tak pokrývají i oblasti smluv o výkonu funkce statutárních orgánů, smlouvy s OSVČ a další smlouvy, kde dochází k propojení obchodního a pracovního práva.

Hodnocení – pracovní právo
Náš pracovněprávní tým je nezřídka oceňován v důležitých mezinárodních a českých soutěžích a srovnávacích
publikacích.
V letech 2012, 2010 a 2009 byla advokátní kancelář Randl
Partners vyhlášena Právnickou firmou roku v kategorii Pracovního práva. V roce 2013 byl již potřetí pracovněprávní
tým oceněn nejvyšší kategorií Chambers Europe (Band
1). Z ČR jsou v této kategorii pouze dvě právní kanceláře.
Publikace PLC Which Lawyer? Yearbook 2012 vyhodnotila
advokátní kancelář Randl Partners jako vedoucí firmu v ČR
v kategorii „Pracovní právo a zaměstnanecké výhody“.
Nataša Randlová, vedoucí pracovněprávního týmu Randl Partners, byla publikací Chambers Europe 2012 i 2013,
považovanou za nejprestižnější žebříček právníků, ohodnocena jako „Star Individual“, což je speciální ocenění
vyhrazené osobnostem s výjimečnou reputací ve svém
oboru. Také další významné mezinárodní žebříčky a publikace jako PLC Which Lawyer?, Who's Who Legal, Expert Guides, Global Law Experts či Best Lawyers Natašu
Randlovou opakovaně doporučují jako expertku v oblasti
pracovního práva a zaměstnanosti pro Českou republiku.
V roce 2007 získala Nataša Randlová ocenění Právník
roku v oboru pracovní právo.

Pracovněprávní tým
Pracovněprávní tým vede partner Nataša Randlová. Nataša úzce spolupracuje s advokátkami Romanou Náhlíkovou Kaletovou a Terezou Kadlecovou, která tým posílila
v roce 2013. V týmu dále působí koncipienti Barbora Kudrhalt Suchá, Ondřej Chlada, David Borovec, Michal Peškar
a Tomáš Neuvirt. Tým doplňují čtyři asistenti – studenti právnických fakult, kteří se rovněž zaměřují na oblast
pracovního práva. Celkem tedy v Randl Partners působí
8 právníků a 4 právní asistenti s výhradní specializací
na oblast pracovního práva.
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Externím spolupracovníkem týmu je Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., významný pracovněprávní odborník a lektor.
Právníci Randl Partners poskytují klientům komplexní
služby v celé pracovněprávní oblasti v českém, anglickém
a německém jazyce.

Publikace a další aktivity v oblasti
pracovního práva
Členové pracovněprávního týmu Randl Partners jsou
nadto (spolu)autory řady odborných knih věnujících se
problematice pracovního práva. Nejnovější publikací je
Komentář k zákoníku práce, vydaný v roce 2012, jehož
spoluautorem je Nataša Randlová. Dalším významným
počinem bylo sepsání prvního anglicky psaného komentáře k českému zákoníku práce (Labour Code Commentary), a to Natašou Randlovou a Petrem Hůrkou. Hlavním
cílem autorů bylo vytvořit praktického průvodce českým
zákoníkem práce pro každodenní použití. Dále pracovněprávní tým Randl Partners vydal ještě dva díly úspěšné
knihy 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny.
Naši právníci rovněž často publikují v českém i zahraničním odborném tisku. Nataša Randlová je členem výboru
národních přispěvatelů periodika European Employment
Law Cases (EELC). Přispíváme také k popularizaci pracovního práva prostřednictvím publikace řady článků
v běžném tisku, včetně například každotýdenní pracovněprávní poradny na serveru novinky.cz.
V roce 2012 se advokátní kancelář Randl Partners významně zasadila o založení České asociace advokátů specializujících se na pracovní právo (CzELA). Randl Partners
se však aktivně podílí i na činnosti dalších pracovněprávních sdružení jako například Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovněprávních vztahů (AKV),
Asociace evropských právníků specializujících se na pracovní právo (EELA) nebo Mezinárodní asociace advokátů
(IBA), jakož i na přípravě nové pracovněprávní legislativy.
Nataša Randlová je dále členkou pracovní komise Pracovní právo a sociální zabezpečení Legislativní rady vlády.
Rovněž zastává pozici zprostředkovatele pro řešení kolektivních sporů. Jako externí pedagog vyučuje pracovní

právo na katedře andragogiky a personálního řízení FF
UK v Praze, kde dále vede komerční certifikovaný kurz
Pracovní právo pro personalisty.

radenství vycházíme ze zkušeností získaných v průběhu
naší dlouholeté práce pro profesionály v oboru a klademe
důraz na jejich praktické potřeby a obchodní zájmy.

Nadstandardní doplňkové služby

Pro klienty Randl Partners poskytujeme kompletní zázemí v obchodněprávní oblasti, od běžného poradenství
a přípravy veškerých obchodněprávních dokumentů,
přes akutní telefonické a emailové rady a konzultace až
po průběžné zpracovávání právních aktualit ve vybraných oblastech.

Randl Partners svým klientům poskytuje i další služby,
jako je příprava pracovněprávních aktualit, pořádání
workshopů, seminářů atd.
Mezi doplňkové služby, které jsou mezi našimi klienty mimořádně oblíbené, patří zejména RANDLS HR Exchange
Meetingy. Diskutujeme zde s klienty předem vybraná pracovněprávní témata a často také zveme externí odborníky na zvolená témata. Tato setkání jsou koncipována
tak, aby pomohla našim klientům zlepšit jejich personální
praxi a zefektivnit procesy v oblasti HR, a to i díky praktickým zkušenostem ostatních klientů.
Každých šest týdnů rozesíláme našim klientům rovněž
RANDLS HR News – praktické shrnutí aktualit z oblasti
pracovního práva, zaměstnanosti a lidských zdrojů, a to
v českém i anglickém jazyce.
Nově nabízíme rovněž možnost uspořádání RANDLS HR
Akademie pro personalisty – cyklu přednášek a praktických cvičení na pracovněprávní témata individuálně připraveného pro potřeby klienta.

Obchodní právo
Obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo je další z hlavních specializací
Randl Partners. Obchodněprávní tým poskytuje i poradenství v dalších oblastech, které s obchodním právem
souvisí, jako je např. soutěžní právo, právo duševního
vlastnictví, administrativní právo, právo nemovitostí, telekomunikační právo, PPP (public private partnerships) či
finanční právo. Naše klienty zastupujeme i v případě obchodněprávních sporů.
Snahou Randl Partners je, aby v naší kanceláři klienti
z řad podnikatelů nalezli spolehlivé a vyvážené právní
poradenství nejvyšší odborné úrovně ve všech aspektech
(nejen) obchodního práva. V rámci našeho právního po-

Úzká spolupráce s pracovněprávním týmem Randl Partners nám umožňuje poskytovat komplexní řešení právních problémů našich klientů i při koupi a převodech společností a podniků či jejich transformacích, kde dochází
k propojení obou těchto významných právních odvětví.

Hodnocení – obchodní právo
Odbornost a práce členů obchodněprávního týmu Randl
Partners je ceněna i ve významných mezinárodních i českých publikacích. Obchodněprávní tým Randl Partners
je publikací PLC Which Lawyer? uznáván v oblasti práva
fúzí a akvizic, a dále doporučován v oblastech restrukturalizace a insolvence.
Pavel Randl je doporučován jako přední odborník pro všeobecné obchodní a korporátní právo, právo fúzí a akvizic
a finanční právo publikacemi The Legal 500, PLC Which
Lawyer?, PLC Cross-border Restructuring and Insolvency
Handbook, Financial Law Review (IFLR 1000) a European Legal Experts.

Obchodněprávní tým
Obchodněprávní tým vede Pavel Randl, který je jedním
ze zakládajících partnerů Randl Partners. Pavel úzce spolupracuje s advokáty Tomášem Sumem, Irenou Liškovou
a Janem Jungerem a koncipienty Kateřinou Pokornou,
Nicole Nathanielovou, Lukášem Hofmanem a Klárou
Kulhánkovou, kteří v rámci svých odborností zajišťují
efektivní poskytování právních služeb. Tým doplňují dva
právní asistenti, kteří poskytují nezbytnou administrativně-právní podporu.
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Všichni členové týmu se specializují primárně na obchodní právo. Jsou schopni poskytovat klientům Randl Partners komplexní služby v celé oblasti obchodního práva
a souvisejících právních oborech v češtině a angličtině,
v případě potřeby i v němčině či ruštině.

Publikace a další aktivity v oblasti
obchodního práva
Členové obchodněprávního týmu Randl Partners se
účastní činnosti právních asociací jako Mezinárodní asociace advokátů (IBA). Dále publikujeme v různých odborných časopisech specializujících se na oblast obchodního
práva.
Každé tři měsíce připravují RANDLS Business Bulletin –
právní aktuality týkající se podnikání, obchodního práva
a práva nemovitostí, které se vždy zaměřují na nejnovější
události z legislativy a judikatury.

•

Randl Partners
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4
www.randls.com
office@randls.com
222 755 311

Advokátní kancelář
Rödl & Partner

R

ödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která se řadí k vedoucím poradenským společnostem na evropském trhu.

V 40 zemích světa, 91 pobočkách s více než 3 500 spolupracovníky poskytuje služby ve všech oblastech podnikání. Dovede propojit právní, daňové, auditorské a podnikové sféry poradenství.
Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve střední, východní a západní Evropě, v Asii
i USA.
V České republice působí Rödl & Partner od roku 1991, své
zastoupení má v pobočkách v Praze a Brně. Díky své síti
více než dvou set poradců poskytuje poradenskou činnost
v plném spektru služeb Rödl & Partner.
„Díky našim dlouholetým zkušenostem známe požadavky a možnosti českého trhu. Naše schopnost respektovat
přeshraniční zájmy klienta, stejně jako i znalost místních
poměrů a současně vysoký a jednotný standard poskytovaných služeb přináší našim klientům jedinečnou kombinaci. Na základě úzké interdisciplinární spolupráce
našich poradců na národní i mezinárodní úrovni můžeme
nabídnout ucelený soubor poradenských služeb, šitých
na míru. Týmy složené z českých i zahraničních odborníků tak mohou poskytovat komplexní poradenství v národním i mezinárodním kontextu.“

Právní poradenství tvoří významnou součást poradenské
činnosti poskytované společností Rödl & Partner. Mezi
služby, které Rödl & Partner v oblasti právního poradenství poskytuje, patří zejména:

• Právo obchodních společností
• Daňové právo
• Závazkové právo
• Nemovitosti – komplexní transakční poradenství
• Mergers & acquisitions
• Restrukturalizační opatření
• Due diligence
• Pracovní právo
• Obchodní a občanské právo
• Procesní právo civilní
• Právo duševního vlastnictví
• Obnovitelné energetické zdroje
• Mezinárodní právo soukromé •

Rödl & Partner
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Platnéřská 2
110 00 Praha 1
www.roedl.cz
prag@roedl.cz
236 163 111
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Advokátní kancelář
ROWAN LEGAL
• Přes 20 let na trhu
• Pravidelně oceňovaná

v národních i mezinárodních

žebříčcích

• Kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě
• Člen sítě MULTILAW
Kancelář ROWAN LEGAL byla, byť pod jiným názvem, založena již v roce 1990. V současné době je jednou z předních česko-slovenských kanceláří a mezi její klienty patří
nejvýznamnější společnosti i instituce veřejné správy,
jimž poskytuje podporu v jejich zásadních a klíčových
projektech.
ROWAN LEGAL pokrývá všechny oblasti práva související s činností podnikatelů i veřejné správy, přičemž rozvíjí některé právní specializace, které ji řadí k evropské
špičce. Jde například o právo informačních technologií,
telekomunikace a outsourcing, řešení vnitrostátních
soudních sporů a arbitráží, mezinárodních obchodních
arbitráží a investičních sporů, veřejné investice (veřejné
zakázky, PPP), právní podporu obchodních transakcí a investičních projektů v celé šíři, oblast fúzí a akvizic, farmacie a zdravotnictví, bankovnictví a finance, daňové právo
a také podporu projektů v oblasti obranného průmyslu.
Hodnoty, které nás charakterizují, jsou „klient na prvním
místě" a „profesionalita". Naše služby se zaměřují především na spokojenost našich klientů a úspěšné plnění je164 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

jich cílů. Porozumění podnikání klientů je důležitým předpokladem pro poskytování poradenských služeb, jež jsou
vždy „šity na míru" specifickým potřebám klienta. Naší
ambicí je stát se klientovi partnerem. Víme, že důvěra se
těžko získává, ale snadno ztrácí.
Právní poradenství vychází z detailní znalosti práva a související judikatury i právní teorie, kterou naši právníci neustále konfrontují s měnícím se obchodním prostředím.
Samotná znalost práva dnes již nestačí, proto je nutné,
aby právníci měli i znalost daného podnikatelského oboru
a rozuměli podnikání a činnosti svého klienta. Efektivita
nepřichází sama, je třeba vyjít jí vstříc. Uvědomujeme si,
že největší hodnotou poradenské skupiny ROWAN LEGAL jsou lidé, a sehraný tým považujeme za nezbytnou
součást firemní kultury.
Advokátní kancelář na každodenní bázi spolupracuje se
svou sesterskou společností ROWAN LEGAL, účetní a daňová kancelář s.r.o. a má tak k dispozici zkušené účetní
a daňové specialisty.
O kvalitě služeb ROWAN LEGAL vypovídá fakt, že si ji pro
spolupráci na jednotlivých případech vybírají zahraniční
kanceláře, které patří ke špičce v globálním měřítku, např.
Skadden Arps Slate Meagher & Flom, Baker Botts či Foley
Hoag.

Díky dlouhodobému působení na mezinárodním trhu
právních služeb jsme se stali exkluzivním členem globální skupiny advokátních kanceláří MULTILAW pro Českou
republiku a Slovenskou republiku. Naše dlouholetá účast
v řídícím výboru této asociace nám umožňuje podílet se
na poskytování specializovaných právních služeb ve více
než 50 zemích světa.

Řešení sporů a arbitráže:
ROWAN LEGAL patří v oblasti řešení sporů a arbitráží
dlouhodobě ke špičkám na českém a slovenském trhu.
Naši advokáti jsou víc než 20 let pověřování zastupováním v nejsložitějších případech v objemech přesahujících
desítky miliard českých korun. ROWAN LEGAL zastupuje
či zastupoval Slovenskou republiku v několika komplexních investičních sporech v celkové hodnotě přesahující
1,5 mld EUR. Na poli mezinárodních arbitráží zastupuje
ROWAN LEGAL klienty podle nejrůznějších pravidel,
např. UNCITRAL, ICC, LCIA, SCC. Máme rozsáhlé zkušenosti z množství sporů před obecnými soudy, ať už v obchodních sporech či správním soudnictví, případně před
soudem ústavním. Lídry teamu zabývajícího se spornou
agendou jsou JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM a JUDr. Martin
Maisner, PhD., kteří nejenom zastupují klienty ve sporech,
ale působí také jako rozhodci v domácí arbitráži (před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky) i mezinárodní arbitráži, kde jsou zapsáni jako rozhodci při nejvýznamnějších
rozhodčích soudech (např. London Court of International
Arbitration). Kombinace zkušeností, nasazení a žití firemních hodnot dělá z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL
první volbu pro klienty v této oblasti.

Výběr transakcí v oblasti Řešení sporů
a arbitráže za posledních 12 měsíců:

• Zastupování společnosti EUROVIA CS, a.s. v rozhodčím řízení vedeném proti Ředitelství silnic a dálnic ČR
ve sporu o určení platného předání provedeného díla
– dálnice D47 – v hodnotě více jak 4,5 mld. Kč a v řízení o podané protižalobě; podpora klienta v rozsáhlém
reklamačním řízení
• Zastupování Ministerstva financí ČR v předarbitrážním vyjednávání s Kyperským investorem, požadu-

jícím naturální nebo finanční plnění za zmařenou investici podle dohody a podpoře a vzájemné ochraně
investic uzavřené mezi ČR a Kyperskou republikou
• Zastupování Slovenské republiky v mezinárodní investiční arbitráži s Nizozemskou pojišťovací skupinou
Achmea B. V. ohledně změn v oblasti zdravotního pojištění v hodnotě přesahující 160 mil. EUR. Spor byl
zahájen v návaznosti na komplexní změnu systému
veřejného zdravotního pojištění. V této kauze byla
historicky poprvé použita námitka intra-EU BIT, která
znamená, že by arbitráže se státy v rámci EU neměly
vůbec probíhat. Očekáváme, že konečné rozhodnutí
vydá až Soudní dvůr Evropské unie
• Zastupování Slovenské republiky v mezinárodní investiční arbitráži s nizozemskými investory ohledně údajného poškození investice v oblasti textilního průmyslu, v hodnotě 270 mil. EUR, včetně výkonu rozhodnutí.
Řízení skončilo mimořádným úspěchem, všechny nároky investorů byly tribunálem zamítnuty a Slovenské
republice byl navíc přiznán nárok na náhradu nákladů
na právní zastoupení ve výši 2 mil. EUR
• Zastupování Státního pozemkového úřadu v desítkách restitučních sporů o vydání nemovitého majetku
v rámci celé České republiky v tržní hodnotě stovek
milionů Kč
• Zastupování společnosti AREA TZB a.s., významné tuzemské stavební společnosti ve sporech v hodnotě několika desítek milionů korun proti jejím dodavatelům
a objednatelům
Zastupování
Ministerstva průmyslu a obchodu
•
ve správním soudnictví proti žadatelům o informace
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím
• Zastupování spol. AGROSTROJ Pelhřimov a.s., významné strojírenské společnosti, ve sporu o náhradu
škody, způsobené nesprávnou implementací IT řešení
• Zastupování Hlavního města Prahy ve sporech o náhradu škody ve výši více než 3,5 mld. Kč

Veřejné zakázky:
Oblast veřejných investic je jednou z tradičních specializací advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, které se věnujeme jak na straně zadavatelů (poskytováním komplexních služeb v rámci realizace projektů, analytickou a další
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poradenskou činností, jakož i kontinuálním zastupováním před ÚOHS), tak poskytováním služeb pro soukromé
subjekty (zejména ve formě podpory při podávání nabídek a zastupování při uplatňování opravných prostředků).
Jednotliví právníci se v uplynulém roce podíleli na aplikační praxi a tvorbě best practice v oblasti veřejných zakázek rovněž následujícími činnostmi:

• členství

v rozkladové komisi předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže ve věcech týkajících se
veřejných zakázek
• členství v rozkladové komisi ministra pro místní rozvoj
pro řízení ve věcech zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• publikační činnost v rámci vydavatelství Wolters Kluwer, a.s. – Zákon o veřejných zakázkách s komentářem,
Přehled rozhodovací praxe v řízeních ve věcech veřejných zakázek
• členství v pracovní skupině pro novelizaci zákona o veřejných zakázkách (příprava tzv. technické novely)
• členství v představenstvu Komory administrátorů veřejných zakázek
• publikace článků v odborných časopisech (např. Veřejné zakázky v praxi), přednášková činnost (např. pro
řídící orgány operačních programů, IIR)

Výběr transakcí v oblasti Veřejné
zakázky za posledních 12 měsíců:
• Řízení letového provozu ČR, s.p.
Komplexní zastoupení zadavatele a právní poradenství
k jedné ze zásadních veřejných zakázek pro zadavatele,
která směřuje k zajištění nového klíčového a strategického
systému pro řízení letového provozu ve vzdušném prostoru
České republiky v celkové hodnotě přesahující 1 mld. Kč.
• Česká televize
Právní poradenství a zastoupení zadavatele směřující
k vybudování nového komplexního digitálního produkčního a odbavovacího systému pro výrobu a odbavení pořadů
redakce zpravodajství, sportu a aktuální publicistiky.
• ČEZ Distribuce, a.s.
Právní poradenství v rámci realizace projektu poskytová166 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

ní služeb v oblasti řešení netechnických ztrát a neoprávněných odběrů v distribuční soustavě.

• E.ON Česká republika, a.s.
Právní poradenství skupině E.ON v souvislosti s projektem změny systému koncernových nákupů v oblasti zakázek souvisejících s údržbou a rozvojem přenosové soustavy. Součástí služeb bylo též řešení přeshraničních nákupů
s ohledem na společná pravidla zadávání veřejných zakázek v rámci Evropské unie.
• Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Právní poradenství při zadávání několika veřejných zakázek, jejichž předmětem byl další rozvoj zemědělských
registrů (registr zvířat, půdy a další zemědělské registry)
a provoz ICT rezortu. Součástí poskytnutých služeb bylo
řešení přechodného období, které nastalo jako důsledek
kritického stavu registrů, úprava registrů v rámci projektu financovaného z programu IOP, další rozvojové aktivity v příštích obdobích, jakož i provoz HW infrastruktury,
aplikací a portálů a rovněž ekonomického informačního
systému. Celková hodnota projektů přesahovala 1,2 mld.
Kč.
• Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Právní poradenství v souvislosti se zavedením rezortního systému centrálního zadávání, jehož předmětem bylo
zpracování a vyjednávání smluv s pověřujícími zadavateli, zpracování metodik fungování systému centrálního
zadávání a příprava několika projektů – např. facility management, úklidové služby, bezpečnostní služby, telekomunikační služby či HW vybavení.
• Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní poradenství při zadávání řady veřejných zakázek
nezbytných pro realizaci církevních restitucí spočívajících v geodetických a znaleckých službách. Celkové hodnota transakcí přesahovala 300 mil. Kč.
• Česká republika – Státní pozemkový úřad
Spolupráce na realizaci nového systému zadávání pozemkových úprav za účelem efektivnějšího čerpání dotací
z evropských fondů. Poradenství se týkalo jak fáze projektování, tak i realizace pozemkových úprav, přičemž celková hodnota obou částí projektu činila více než 2 mld. Kč.

• Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová

• Česká republika – Ministerstvo průmyslu

společnost
Právní poradenství zadavateli při projektu konsolidace IT
služeb. Součástí projektu byla zakázka na zajištění služeb
podpory, údržby a rozvoje systému SAP, na zajištění podpory produktů Microsoft, obnova PC a NTB, zajištění služeb podpory a údržby ICT infrastruktury, zejména síťové
infrastruktury a síťových prvků, serverové infrastruktury
a podpory pracovišť koncových uživatelů.

a obchodu
Kompletní příprava a poradenství při realizaci projektu,
který je pilotním tohoto druhu na území ČR, v rámci kterého jsou poptávány služby obhospodařování majetku
Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, a.s.
(tzv. seed fond).

• Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová
společnost
Právní poradenství při zadávání jedné z klíčových technologických zakázek při výstavbě nového úseku metra A,
spočívající v dodávce vlakového zabezpečovače.

• Krajská zdravotní, a.s.
Právní poradenství zadavateli při přípravě a realizaci projektu outsourcingu informačních a komunikačních technologií pro pět krajských nemocnic, jehož předmětem
byla kompletní HW infrastruktura, jakož i SW aplikace
(včetně nemocničních informačních systémů). Celková
hodnota plnění činila více než 200 mil. Kč ročně a celkově
tak přesahovala 2 mld. Kč.

• Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová
společnost
Právní poradenství v rámci jedné z klíčových zakázek pro
provoz metra a tramvají spočívající v nákupu elektrické
energie na další období. Šlo o první zadávací řízení tohoto
zadavatele na předmětnou komoditu po liberalizaci trhu
s elektrickou energií, přičemž s ohledem na objem dodávek elektřiny v hodnotě okolo 400 mil. Kč ročně byla zakázka v rámci ČR jedinečná.

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava
Právní poradenství zadavateli při realizaci unikátního
projektu výstavby superpočítačového centra IT4Innovations. Součástí realizovaných zakázek v předmětném období byly projekty malý a velký cluster, a dále stavební
a technologické části superpočítače v celkové hodnotě
okolo 700 mil. Kč.

• Koordinační středisko pro resortní zdravotnické
informační systémy
Právní poradenství klientovi při realizaci projektu nových
zdravotnických registrů. Součástí tohoto projektu ve sledovaném období bylo vytvoření jednotné technologické
platformy, registrů, přípravy nové HW infrastruktury
a souvisejících poradenských služeb. Celkové hodnota plnění činila více než 300 mil. Kč.

• Lesy České republiky, s.p.
Komplexní podpora zadavatele při realizaci veřejných zakázek na úpravy lesních cest – cca 200 menších stavebních projektů.
• Severočeská vodárenská společnost a.s.
Právní poradenství v rámci projektu, jehož výsledkem
bylo uzavření tří rámcových smluv, za účelem operativních oprav, údržby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury.
• Statutární město Ústí nad Labem
Právní poradenství při realizaci projektu stavebních
úprav městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem
za účelem vyhovění požadavkům pro účast v nejvyšší fotbalové soutěži. Součástí projektu byla též zvláštní úprava
financování s ohledem na skutečnost, že zadavatel nedisponoval investičními prostředky v plné výši a potřeboval
náklady rozložit v čase.
• Česká republika – Generální ředitelství cel
Poskytnutí komplexního poradenství ohledně rozsahu licenčních oprávnění vyplývajících z rozhodujících smluv
v oblasti služeb informačních a komunikačních technologií v oblasti celní a daňové za účelem přípravy projektu,
jehož předmětem bylo zadání dalších veřejných zakázek
na rozvoj těchto aplikací a jejich údržbu.
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• Hlavní město Praha
Právní poradenství zadavateli v souvislosti s realizací tunelového komplexu Blanka spočívající v analýze možností
zadávání víceprací vzniknuvších v průběhu realizace projektu.
• T-Systems Czech Republic a.s.
Právní zastupování dodavatele v desítkách veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií.
• Ness Czech s.r.o.
Právní zastupování dodavatele v desítkách veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií.
• ATOS IT Solutions and Services, s.r.o.
Právní zastupování dodavatele ve veřejných zakázkách
v oblasti informačních a komunikačních technologií.
• SAP ČR, spol. s r.o.
Právní zastupování dodavatele ve veřejných zakázkách
v oblasti informačních a komunikačních technologií.
• Vítkovice IT Solutions, a.s.
Právní zastupování dodavatele ve veřejných zakázkách
v oblasti informačních a komunikačních technologií.
• Eurovia CS, a.s.
Právní zastupování dodavatele ve veřejných zakázkách
v oblasti stavebnictví.
Telekomunikace a média
V oblasti telekomunikací se advokátní kancelář ROWAN LEGAL etabluje již více než 10 let, přičemž pro
své klienty poskytuje zejména právní podporu v souvislosti s poskytováním telekomunikačních služeb (konektivita do sítě Internet, provoz datových sítí, informační
bezpečnost) či plněním regulatorních požadavků. Mezi
klienty patří jak významní poskytovatelé telekomunikačních služeb, tak jejich příjemci. Spolupracujeme též
s Českým telekomunikačním úřadem a podílíme se aktivně na oponentuře nové legislativy či regulatorních
předpisů. Naši právníci mají hlubokou znalost nejen
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právních aspektů, ale orientují se v technických záležitostech a obchodní strategii našich klientů, což jim
umožní rychleji nalézt optimální řešení.
V uplynulém období se advokátní kancelář ROWAN LEGAL podílela na mnoha významných transakcích, mezi
které patří zejména:

• Český telekomunikační úřad
Pro ČTU jsme v minulém období zajišťovali komplexní
oponenturu parametrů aukce kmitočtů pro provoz nové
generace mobilních sítí, kdy naším úkolem bylo posuzovat návrhy odborných poradců klienta odpovědných
za přípravu podmínek aukce a dávat klientovi doporučení
pro jejich úpravu
• Pro významnou nadnárodní bankovní skupinu jsme poskytovali právní poradenství při rozsáhlém výběrovém
řízení na poskytování služeb elektronických komunikací a provoz sítě WAN napříč pobočkami na území České
republiky v hodnotě desítek milionů korun. Součástí
byla i rozsáhlá fáze negociace se třemi vybranými dodavateli a komunikace s Českou národní bankou.
• Pro národní subjekt z oblasti energetiky jsme se podíleli na přípravě zahájení provozu virtuálního operátora –
poskytovatele mobilních služeb (MVNO) včetně zdlouhavého kontraktačního procesu s provozovatelem
mobilní sítě (smlouva o přístupu k síti) při zohlednění
regulatorních požadavků Českého telekomunikačního
úřadu.
• T-Systems Czech Republic (člen skupiny
Deutsche Telekom)
Tohoto klienta již několik let podporujeme při jeho každodenní agendě, kdy zajišťujeme právní servis většiny
uzavíraných smluvních dokumentů souvisejících s poskytováním služeb elektronických komunikací. Jménem
klienta jednáme též s ostatními operátory ve věci smluv
o propojení, resp. o přístupu k síti, zastupujeme klienta
též v řízeních před Českým telekomunikačním úřadem.
V nedávném období jsme zastupovali klienta v několika
kauzách souvisejících s hackerskými útoky a kybernetickou bezpečností.
Mezi další významné kauzy patří kupříkladu zastupování klienta ve sporu založeném na porušení hospodářské

soutěže při pronájmu satelitní kapacity anebo v projektu
dělení sítě elektronických komunikací. Pro klienta jsme
připravili též celou sadu vzorových smluvních dokumentů
dle Nového občanského zákoníku.

patří nejvýznamnější ICT společnosti na našem trhu, ale
v mnoha kauzách zastupujeme příjemce ICT služeb či dodávek a provázíme je úskalími práva informačních technologií.

• ČD – Telematika
Pro tohoto klienta poskytujeme právní podporu při poskytování služeb elektronických komunikací včetně komplexní aktualizace všeobecných obchodních podmínek.
Podporujeme jej též v záležitostech dalšího budování své
páteřní sítě a vypořádání právních vztahů s tím souvisejících.

Členové týmu pravidelně přednášejí na mnoha desítkách
konferencí a aktivně publikují monografie na aktuální
témata (např. Právní aspekty outsourcingu či Základy
práva informačných technologií, které vznikly pod vedením JUDr. Martina Maisnera, PhD). Vedoucí specializace,
JUDr. Josef Donát, LLM je aktivním členem pracovní skupiny pro digitální kontinuitu při Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a zaměřuje se zejména
na otázku dlouhodobé archivace elektronických dokumentů, cloud computing a zpracování osobních údajů.

• ERICSSON
Pro tohoto významného dodavatele telekomunikačních
technologií zajišťujeme právní servis v České i Slovenské republice a podílíme se na přípravě řady smluvních
dokumentů, např. v souvislosti s provozem krizové linky
na Slovensku.
• CISCO
Naším klientem je též tento nejvýznamnější výrobce infrastruktury pro provoz datových sítí a telekomunikace,
jemuž poskytujeme právní podporu v obchodně-závazkových vztazích a oblasti kybernetické bezpečnosti.
• Publikace Odpovědnost za obsah přenosu
v elektronických komunikacích
Náš zakládající partner JUDr. Martin Maisner, PhD. v loňském roce vydal jako spoluautor též jedinečnou publikaci
na téma odpovědnost za obsah přenosu v elektronických
komunikacích, která unikátním způsobem mapuje legislativu i rozhodovací praxi v oblasti, která je pro poskytovatele služeb elektronických komunikací zcela zásadní.

Právo informačních technologií
V této specializaci patří ROWAN LEGAL k absolutní
špičce v České republice i na Slovensku, což dokazuje
i vítězství v této právní oblasti dle žebříčku Právnická firma roku hned ve třech předchozích letech. Mezi oblasti
naší expertízy patří zejména právní poradenství při implementaci informačních systémů, vývoje software, provoz aplikací, ecommerce, ochrana osobních údajů, cloud
computing či kybernetická bezpečnost. K našim klientům

V minulém období jsme se podíleli na průlomovém nasazení cloudových aplikací (Google Apps) u subjektu v oblasti bankovního sektoru včetně jednání s regulátorem
a Úřadem pro ochranu osobních údajů.
K dalším zásadním kauzám patří:
• Nadnárodní banka
Významnému klientovi z bankovního sektoru jsme pomáhali při stanovení obchodních podmínek pro několik zásadních
ICT projektů – počínaje provozem jeho WAN sítě, přes poskytování supportních služeb pro provoz síťové infrastruktury
a kybernetickou bezpečnost, až po kompletní outsourcing
tiskových technologií včetně zohlednění požadavků regulátora. Pro tohoto klienta jsme připravili též sadu vzorových
smluvních dokumentů dle nového občanského zákoníku
pro budoucí kontraktaci s poskytovateli ICT služeb.

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita
Ostrava
Podílíme se na nastavení smluvních parametrů realizace
unikátního projektu výstavby superpočítačového centra
IT4Innovations. Součástí realizovaných zakázek v předmětném období byly projekty malý a velký cluster, a dále
stavební a technologické části superpočítače v celkové
hodnotě okolo 700 mil. Kč.

• Řízení letového provozu
Příprava rozsáhlé smluvní dokumentace a další související právní poradenství projekt zásadního upgrade celého
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systému pro řízení letového provozu nad Českou republikou v hodnotě několika miliard korun. Pro klienta jsme
též vypracovali sadu vzorových smluvních dokumentů
pro ICT služby a dodávky, které dbají na specifika ICT projektů a měly by významně zlepšit postavení klienta vůči
dodavatelům.

• Geodis
Komplexní podpora klienta při získávání a zpracování
fotografických dat pro projekt Seznam Panorama (obdoba Google Streetview) včetně vyjednávání s Úřadem pro
ochranu osobních údajů.
• České Dráhy – Informační systémy
Pro tohoto klienta jsme připravovali komplexní update několika desítek smluv na provoz ICT infrastruktury a jejich
zastřešení do jednotné smluvní struktury, a to samostatně pro dva z jeho nejvýznamnějších zákazníků.

a rozvoje registrů a portálů resortu v souhrnné hodnotě
přes 1 mld Kč.

• NESS Czech
Pro tohoto klienta zajišťujeme každodenní právní servis
v mnoha oblastech, ale za zmínku jistě stojí projekty, kdy
jsme klientovi připravili rozsáhlou smluvní dokumentaci
pro poskytování služeb na bázi Cloud computingu, resp.
software-as-a-service včetně uspořádání vztahů se subdodavateli a právní podpory při jednání s Úřadem pro
ochranu osobních údajů.
• ORBIT
Klient se zaměřuje na právně velmi specifickou oblast
virtualizace koncových zařízení a provoz aplikací. Podporujeme ho v jeho standardních obchodních vztazích jak
z pohledu práva informačních technologií, tak zohledňujeme i daňové aspekty při nasazování nových technologií.

• ITEG/Česká republika – Ministerstvo spravedl- • Krajská zdravotní, a.s.
nosti
S naším klientem jsme spolupracovali na přípravě rozsáhlého posouzení možností monitoringu ICT infrastruktury
koncového zákazníka – Ministerstva spravedlnosti včetně zohlednění pracovně právních aspektů či ochrany
osobních údajů, která by měla vyústit v posílení kybernetické bezpečnosti rezortu a eliminaci rizika fraudů.

• Dopravní podnik hlavního města Prahy
Odborné právní poradenství v oblasti provozu a rozvoje
informačních a komunikačních technologií, kdy společně
pracujeme nejen na jednotlivých dílčích projektech, ale
podílíme se též na stanovení celkové ICT strategie klienta.
• Koordinační středisko pro resortní zdravotnické
informační systémy
Smluvní podmínky pro projekt nových zdravotnických registrů. Součástí tohoto projektu ve sledovaném období bylo
vytvoření jednotné technologické platformy, registrů, přípravy nové HW infrastruktury a souvisejících poradenských
služeb. Celkové hodnota plnění činila více než 300 mil. Kč.

• Ministerstvo zemědělství
Komplexní právní poradenství týkající se projektů zajištění provozu ICT infrastruktury resortu, zajištění provozu
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Pro tohoto provozovatele sítě nemocnic jsme poskytovali ad-hoc konzultace pro projekt outsourcingu kompletní
ICT infrastruktury a aplikací v hodnotě více než 2 mld.
CZK včetně doporučení optimálních smluvních podmínek pro realizaci projektu.

• T-Systems Czech Republic
Podílíme se tak na každodenní bázi na mnoha desítkách
ICT kauz včetně rozsáhlých outsourcingových projektů
či plnění v oblasti cloud computingu. K zajímavým kauzám patří rozhodně analýza možnosti nasazení biodynamických/biometrických podpisů pro koncové zákazníky
klienta působící v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví či
komplexní outsourcing významného koncového zákazníka z energetického sektoru.
• Agrostroj Pelhřimov
Asistujeme tomuto našemu klientovi v kauze neúspěšné
implementace informačního systému na bázi produktů SAP.
• Dollar Financial Group
Tomuto klientovi pomáháme od počátku jeho působení
na našem trhu a zaměřujeme se mimo jiné též na oblast
ecommerce, resp. poskytování bankovních služeb prostřednictvím internetu.

• Česká televize
Příprava smluvní dokumentace pro projekt směřující k vybudování nového komplexního digitálního produkčního
a odbavovacího systému pro výrobu a odbavení pořadů
redakce zpravodajství, sportu a aktuální publicistiky.
Duševní vlastnictví
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL se v oblasti autorských práv nezaměřuje jen na obvyklou agendu ochranných známek či patentů (jakkoliv i pro mnoho klientů tyto
záležitosti spravujeme již téměř 20 let), ale zaměřujeme
se primárně na právní aspekty vývoje software, licenční
smlouvy, doménové spory či vztahy s kolektivními správci. Pro mnoho klientů jsme již v letošním roce připravili
komplexní update jejich vzorových smluv, a to jak ve vztahu k vývoji počítačových programů, tak licenčních smluv
pro jejich užívání.
K nejvýznamnějším transakcím patří:
• Dopravní podnik hlavního města Prahy
Rozsáhlá analýza licenčních ujednání v desítkách smluv
za posledních více než 10 let s cílem stanovit skutečný rozsah jeho oprávnění k užívání více než 100 počítačových
programů.

• Česká republika – Ministerstvo zemědělství
• Česká republika – Ministerstvo dopravy
• Řízení letového provozu
Jedním z mnoha orgánů státní správy, pro nějž poskytujeme poradenství v oblasti autorského práva, je Ministerstvo zemědělství. Pro tohoto klienta jsme analyzovali
rozsáhlou smluvní dokumentaci související s vývojem
informačních systémů včetně posouzení možných postupů při dalším rozvoji a provozu těchto systémů. Obdobně
pak i pro Ministerstvo dopravy či Řízení letového provozu
poskytujeme právní konzultace při narovnání autorských
práv k užívanému software či doporučujeme optimální
formulace do smluvních ujednání.

• T-SOFT
Zastupování klienta ve sporu s kolektivním správcem,
který vznesl neoprávněné nároky vůči našemu klientovi.
Klient ve sporu uspěl.

• SAP
Pro tohoto významného tvůrce komplexních informačních systémů jsme v letošním roce aktualizovali jeho vzorové smluvní podmínky včetně zohlednění úprav dle Nového občanského zákoníku. Klientovi poskytujeme právní
poradenství též v oblasti licenčních auditů či řešení sporů
z neoprávněného užívání počítačových programů.
Fúze a akvizice:
ROWAN LEGAL se tradičně věnuje i oblasti fúzí a akvizic
a to v dlouhodobé spolupráci s osvědčenými transakčními poradci. Doménou kanceláře jsou v tomto ohledu
zejména společnosti zabývající se ICT a technologiemi
obecně, telekomunikacemi a realitami.
Výběr transakcí v oblasti Fúze a akvizice
za posledních 12 měsíců:
• Royal Bank of Scotland – Této bance poskytovala advokátní kancelář právní služby ve vztahu k naprosto
unikátní transakci převodu částí podniku THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND NV tvořeným mezinárodními
pobočkami banky a následné fúzi. Transakce zahrnovala velký počet rozdílných právních řádů, a to zejména nizozemské právo, anglické právo, právo státu New
York a další právní řády.

• Právní podpora při prodeji podniku telekomunikační
společnosti v rámci skupiny společností British Telecom Limited.

• T-Systems

– Korporátní poradenství ve věci prodeje
společnosti – změny jediného akcionáře společnosti T-Systems včetně due diligence.

• Fúze tří společností se zahraničními společníky v holdingu AAA Auto.

• Rozdělení

odštěpením sloučením do nově založené
společnosti významného hráče v oboru ICT s hodnotou 250 000 000 CZK.

• Poskytování

komplexních právních služeb včetně
ve vztahu ke zřízení Seed fondu – projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který nabídne
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podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic rizikového kapitálu. Cílem projektu je rozvíjet trh
rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících
i déle fungujících firem s inovačním potenciálem.

oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, příprava rámcové smlouvy o půjčce a obchodních podmínek, pravidel ochrany osobních údajů, a poradenství
ohledně regulace spotřebitelských úvěrů

Bankovnictví a finance

Daňové poradenství

ROWAN LEGAL poskytuje poradenství bankám, obchodníkům s cennými papíry a jiným subjektům působícím
na trhu finančních služeb ve všech oblastech bankovního
a finančního práva. Významným a dlouhodobým klientem advokátní kanceláře v této oblasti je na příklad česká
pobočka THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.

V oblasti daňového poradenství a outsourcingu účetních
a mzdových agend skupina ROWAN LEGAL prostřednictvím své sesterské společnosti ROWAN LEGAL, účetní
a daňová kancelář s.r.o. působí již 15 let. Za tu dobu jsme se
stali stabilním partnerem našich klientů, kterým kompletně spravujeme jejich účetně daňové agendy. Specializujeme se na oblast daňového plánování, zajišťování daňové
a účetní podpory právního týmu v rámci fúzí a akvizic a zastupování klientů ve sporech se správcem daně a ve správním soudnictví při přezkumech zákonnosti rozhodnutí finančních úřadů či orgánů sociálního zabezpečení.

Mezi nejvýznamnější případy, na kterých se
advokátní kancelář v posledním roce jako právní
poradce podílela, patří zejména následující:
• právní služby ve vztahu k naprosto unikátní transakci převodu části podniku tvořeným mimo jiné českou a slovenskou pobočkou THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND N.V. na RBS II B.V. a bezprostředně poté
přechodu na THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
prostřednictvím fúze. Poradenství se týkalo lokálních
právních aspektů této unikátní transakce, zastupování před obchodními soudy, českými a slovenskými
orgány bankovní regulace a dalšími příslušnými orgány. Transakce zahrnovala velký počet rozdílných právních řádů, a to zejména nizozemské právo, anglické
právo, právo státu New York a další právní řády. Transakce byla dozorována globálně jak britským tak nizozemským regulátorem finančního trhu (FSA a DBN)
a dále lokálními regulátory

V posledním období jsme se podíleli na těchto
aktivitách:
• Pro skupinu AAA AUTO Group, provozující mezinárodní síť autobazarů AAA AUTO, zajišťujeme mezinárodní
daňové plánování a následnou reorganizaci její holdingové struktury a interních business procesů, které vedou k optimalizaci daňových nákladů skupiny

• Zpracovali jsme a realizovali daňovou a finanční strategii akvizice a due diligence společnosti vlastnící hotel ve Špindlerově Mlýně. Po dokončení akvizice jsme
připravili a realizovali projekt fúze (právní, daňovou
i účetní část) s cílem zjednodušit řízení skupiny a optimalizovat daňovou pozici investora

• poskytování komplexních právních služeb včetně zastupování před orgány finanční regulace ve vztahu
ke zřízení Seed fondu – projektu v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace, který nabídne podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic
rizikového kapitálu. Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících i déle
fungujících firem s inovačním potenciálem

• Zpracovali jsme účetní a daňové due dilligence při plánovaných akvizicích významné společnosti SIEZA

• Odpovídali jsme za daňové aspekty rozdělení odštěpením s následnou fúzí významné společnosti v oblasti
informačních technologií

• Zastupujeme
• komplexní

právní poradenství při rozjezdu spotřebitelských půjček v ČR americkou společností (listovanou na burze NASDAQ): založení společnosti, získání
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nemovitostního developera ALGON
v soudním sporu o dodatečně vyměřenou daň z příjmů
ve výši cca 57 mil. Kč

• Pro skupinu ELANOR v oblasti vývoje SW a poskytování poradenských služeb v oblasti personálního
a mzdového outsourcingu realizujeme projekt daňové
optimalizace korporátní struktury tak, aby bylo zajištěno efektivní fungování s nízkými daňovými náklady
a zároveň aby skupina splňovala podmínky pro čerpání prostředků z evropských rozvojových programů

• Pro celou řadu obchodních a výrobních společností zajišťujeme průběžný outsourcing mzdových a účetních
agend včetně pravidelného daňového poradenství spojeného se zpracováním přiznání k dani z příjmů

• Poskytujeme daňové poradenství Ministerstvu zemědělství ohledně řízení se správcem daně ve věci kontroly, zda byla porušena rozpočtová kázeň, s vytýkanou výší 1,3 mld. Kč

•

ROWAN LEGAL
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
www.rowanlegal.com
praha@rowanlegal.com
224 216 212
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Advokátní kancelář
Schejbal
Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o. je advokátní kanceláří
poskytující komplexní právní služby se zaměřením
na právo finančních trhů, cenné papíry, obchodní právo
a compliance. Klienty kanceláře jsou české a zahraniční
osoby. Služby jsou poskytovány v českém a anglickém
jazyce.

Advokátní kancelář se aktivně podílí na legislativní
činnosti v oblasti finančního trhu. Kancelář je aktivním
spolupracovníkem České asociace obchodníků s cennými
papíry a členem Českého compliance institutu.

•

Advokátní kancelář Schejbal, s.r.o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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PLATINIUM, Veveří 111,
616 00 Brno
www.akschejbal.cz
schejbal@akschejbal.cz
538 705 770

POBOČKA:
Radlická 14,
150 00 Praha

Advokátní kancelář
Schönherr

S

chönherr je přední advokátní kanceláří
ve střední a východní Evropě. Více než 300
právníků poskytuje právní služby lokálním
a zahraničním klientům v kancelářích Schönherr
v Bělehradě, Bratislavě, Bruselu, Budapešti, Bukurešti, Kišiněvě, Istanbulu, Lublani, Kyjevě, Praze, Sofii, Vídni, Varšavě a v Záhřebu. Schönherr byla jednou z prvních mezinárodních právnických firem, která se zaměřila na střední
a východní Evropu a stala se jednou z největších v regionu.
Díky síti 14 poboček a praxi zaměřené na Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Makedonii a Černou Horu poskytuje
Schönherr svým klientům komplexní právní poradenství
v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy.
„Právnická firma roku ve střední a východní Evropě“ – Private Equity Awards, Londýn, 2013

100“ pro rok 2014 zařadila Schönherr do nejvyšší kategorie „Elite“ jako jednu ze dvou nejlepších advokátních
kanceláří působících v České republice v oblasti práva
hospodářské soutěže.

Specializace

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

Pražská kancelář Schönherr poskytuje právní poradenství zejména v oblasti přeshraničních a lokálních fúzí
a akvizic, společenstevního práva, práva nemovitostí, financování, firemních restrukturalizací, soutěžního práva,
práva EU, veřejného práva, energetiky, telekomunikací,
pracovního práva a sporné agendy.
• bankovnictví & finance
• duševní vlastnictví, informační technologie
• energetika, telekomunikace
• insolvence & restrukturalizace
• nemovitosti
• obchodní právo, fúze & akvizice
• pracovní právo
• soutěžní právo & právo EU
• řešení sporů
• veřejné zakázky

„Elita“ v soutěžním právu

Vybrané transakce

Spokojenost klientů s vysokou kvalitou služeb se odráží
v řadě prestižních ocenění. Prestižní ročenka Global Competition Review například ve svém vydání žebříčku „GCR

Vedle dlouhodobého právního poradenství poskytoval
pražský tým Schönherr právní služby u těchto významných zveřejnitelných transakcí:

Pražská kancelář
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• Poradenství společnosti Rockwood Holding při akvizici v hodnotě 1,49 miliard eur předního výrobce
technických keramických materiálů a aplikací CeramTec od private equity fondu Cinven. Schönherr
poskytovala právní služby v České republice a v Polsku.
• Poradenství společnosti Warner Music Group Corporation v souvislosti s akvizicí Parlophone Music Group,
jejíž součástí je i společnost EMI, od Universal Music
Group. Parlophone Label Group vydávala desky například Coldplay, Deep Purple, Edith Piaf, Kylie Minogue,
Pink Floyd, nebo Tině Turner. Schönherr poskytovala
poradenství v České republice, na Slovensku a v Polsku.
• Poradenství skupině Fehrer-Group v souvislosti s prodejem společnosti Nectec Automotive s.r.o. německé
skupině Grammer AG.
• Poradenství společnosti ASSA ABLOY East Europe AB,
zaměřené na bezpečnostní systémy a zámky, která
na českém trhu zaujímá přední postavení, v souvislosti
s akvizicí společnosti SHERLOCK, s.r.o.
• Poradenství private equity společnostem Bregal Capital a Quadriga Capital ohledně akvizice 100% podílu
v LR Health and Beauty Systems GmbH. Prodávajícím
byla investiční společnost Apax Partners. Na poradenství se podílely kanceláře Schönherr v Praze, ve Vídni
a v Bratislavě.
• Poradenství německému distributorovi oceli a kovových materiálů Klöckner & Co SE ohledně prodeje jeho
aktiv v České republice, Bulharsku a Rumunsku lokálním společnostem, které budou v obchodní činnosti
nezávisle pokračovat.
• Poradenství investiční společnosti Triton v souvislosti
s akvizicí ALPINE-ENERGIE Holding AG od španělské skupiny Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC). Právní služby poskytly kanceláře Schönherr
v České republice, Rakousku, Polsku a v Maďarsku.
• Poradenství belgické investiční skupině Warehouses
De Pauw (WDP) při prodeji portfolia v České republice
skupině CTP Group v hodnotě Kč 635 milionů.
• Poradenství VB Real Estate Services GmbH (VBRES),
dceřiné společnosti Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (ÖVAG), v souvislosti s prodejem
24,3% podílu v Ablon Group Limited, developerské
společnosti aktivní ve střední a jihovýchodní Evropě
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a kotované na londýnské burze, přední české investiční společnosti CPI Group Radovana Vítka.
• Poradenství koncernu Continental v souvislosti s rozšířením výrobních závodů v Otrokovicích, Adršpachu
a rekonstrukcí závodu v Brandýse nad Labem.
Poradenství
společnosti Hornbach Holding AG ohled•
ně právních aspektů výstavby “do-it-yourself” hobbymarketů v České republice, včetně právního auditu,
koupě pozemků, územního plánování, smluv o dílo,
stavebního řízení a přípravy a projednání souvisejících
smluv.
Poradenství
společnosti MAGNA Automotive Holding
•
AG, jednomu z předních dodavatelů v automobilovém
průmyslu, v souvislosti s rozšířením výrobního závodu
v Liberci.
• Zastupování čtyř společností skupiny Siemens ve věci
vyšetřování údajného kartelu v oblasti plynem izolovaných spínačů.
• Poradenství společnosti Phoenix-Zeppelin ohledně
soutěžních aspektů českého práva v souvislosti se spojením soutěžitelů Zeppelin a Caterpillar, včetně nabytí
části podniku společnosti Caterpillar Global Mining
Czech Republic, a.s. zabývající se distribucí náhradních dílů pro dobývací zařízení pro podzemní těžbu
a poskytováním poprodejního servisu.
• Poradenství společnosti AIGA Investments v souvislosti s refinancováním poskytnutým EQUA bankou.
Půjčka sloužila k financování renovace a výstavby
historické budovy – Vratislavského palace v Praze.
Transakce byla unikátní tím, že nemovitost není
ve vlastnictví developera a je pronajímána od rodiny
Vratislavů.
• Poradenství investiční společnosti REICO ze skupiny
ERSTE v souvislosti s akvizicí administrativní budovy
QUBIX na Praze 4v hodnotě téměř jedné miliardy korun.

•

Schönherr
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
www.schoenherr.eu
office.czechrepublic@schoenherr.eu
225 996 500

Advokátní kancelář
Sládek & Partners

S

ládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. je
veřejnou obchodní společností advokátů, která
byla založena v roce 2002 jako nástupnická advokátní kancelář původně samostatně působícího
advokáta Mgr. et Mgr. Václava Sládka. Zakladateli společnosti byli a jejími dosavadními společníky jsou advokáti
Mgr. et Mgr. Václav Sládek a Mgr. Ivana Sládková. Sládek
& Partners, advokátní kancelář, v.o.s. je advokátní kancelář střední velikosti s generální praxí a dynamickým,
mladým pracovním kolektivem advokátů, advokátních
koncipientů a ostatních pracovníků.
Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. poskytuje
právní služby v podstatě ve všech oblastech práva,
nejčastěji pak v oblasti práva obchodního, občanského,
insolvenčního, práva cenných papírů, bytového a stavebního práva, pracovního práva a práva duševního vlastnictví. Velká část její činnosti spočívá v procesní agendě, tj.
v zastupování klientů v řízení před soudy a jinými orgány
veřejné správy, a to ve všech stupních včetně řízení před
Ústavním soudem ČR, jakož i zpracovávání příslušných
podání nutných pro řízení před Evropským soudem pro
lidská práva ve Štrasburku. Samostatnou specializovanou skupinu advokátní kanceláře tvoří dále specialisté
na exekuční právo a exekuční řízení a specialisté na převody nemovitostí.
Pro naši advokátní kancelář je speciálně vytvořený systém „BEZPEČNÝCH ÚSCHOV“.

Po celou dobu naší spolupráce s realitními kancelářemi
a i frančízanty realitních kanceláří
a) smlouvy vždy vyhotovuje a připravuje právník,
a to vždy nejpozději do 2-3 pracovních dnů ode dne
zadání případu
b) u podpisu smluv je vždy právník přítomen
c) smlouvy se vždy dělají na míru danému případu, kdy
jsou zapracovány připomínky advokátů, které si najali
prodávající a/nebo kupující, bez jakéhokoliv navýšení
finanční částky za právní služby
d) máme 100 úschovních účtů s možností otevřít další
neurčitý počet
e) jsme připraveni se pojistit na částku 200 000 000 Kč
f) při výplatě finančních prostředků dochází k trojí kontrole a provedení odeslání platby dvěma společníky společnosti současně nejpozději do druhého
dne
g) do 5 minut ode dne připsání finančních prostředků
na konkrétní úschovní účet jsme vyrozuměni bankou
o připsání konkrétní částky
h) finanční prostředky zasíláme oprávněným nejpozději
do druhého dne online formou, vždy s oznámením včetně příslušného výpisu o transakci emailem prodávajícím a kupujícím
i) za úschovu finančních prostředků si účtujeme 2 000 Kč
+ DPH, tedy celkem 2400 Kč bez jakéhokoliv navýšení při změnách
j) podpisy ověřujeme v rámci paušálu zdarma
k) úroky vyplácíme klientům
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l) naše smlouvy jsou bez připomínek akceptovány veškerými bankami a ústavy poskytujícími hypotéku vždy
s velice kladným ohlasem
m) upozorňujeme prodávající na konec lhůty pro podání
daňového přiznání
n) jsme připraveni zastupovat příslušné realitní kanceláře i v případných sporech vyvolaných námi uzavřenými smlouvami
o) školíme jednotlivé makléře v oblasti nejasností a postupu při problémech vyvolaných již uzavřenými smlouvami (rezervačními, o složení blokovacího depozita)

k dispozici i profesionální administrativní zázemí, čímž
je advokátní kancelář schopna vždy zajistit maximální
podporu, efektivitu a vzájemnou zastupitelnost při řešení
individuálních potřeb klientů.

S ohledem na každodenní potřeby v oblastech práva uvedených výše má společnost Sládek & Partners, advokátní
kancelář, v.o.s. úzké profesní vztahy a spolupracuje rovněž
s řadou exekutorů a notářů, kteří jsou s ohledem na vzájemnou dlouhodobou spolupráci připraveni přizpůsobit se
co možná nejvíce požadavkům jejích klientů. Společnost
Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. v tomto smyslu dále aktivně spolupracuje též s auditorskými, daňově-poradenskými a účetními kancelářemi, jakož i soudními
znalci z oblasti cenných papírů, nemovitostí, účetnictví
a dalších specializací.

Tým advokátní kanceláře Sládek & Partners, advokátní
kancelář, v.o.s. tvoří v současné době především advokáti Mgr. et Mgr. Václav Sládek a Mgr. Ivana Sládková, kteří jsou současně společníky advokátní kanceláře,
6 spolupracujících advokátů a 23 zaměstnanců (advokátní koncipienti, praktikanti, administrativní pracovníci a účetní).

Advokátní kancelář se vždy snaží přizpůsobit potřebám
klienta s přihlédnutím k náročnosti zadání (běžná agenda – právní stanovisko, příprava smluvní dokumentace,
připomínkování smluv apod. – obvykle 1 – 3 dny od zadání případu dle potřeby klienta), samozřejmostí jsou
i rychle dostupné telefonické konzultace apod.

•

Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s. se dále snaží
zvyšovat právní vědomí široké veřejnosti, zejména podnikatelů, publikační činností právnických textů týkajících
se jednotlivých specifických právních problémů a právními analýzami různých závažných ekonomicko-podnikatelských případů v médiích apod. Vzhledem k vysokému
renomé advokátní kanceláře, specifickým právním
názorům a postupům nás pak velice často oslovují
Česká i komerční televize pro konzultaci nejrůznějších
právních problémů a jejich řešení, jakož i pro zjištění právního názoru a stanoviska naší advokátní kanceláře.
V rámci co nejvyšší úrovně poskytovaných právních služeb je společnost Sládek & Partners, advokátní kancelář,
v.o.s. držitelem řady prestižních certifikátů jako je certifikace ISO 9001:2008, certifikace ISO 14001:2004 a certifikace ISO 27001:2006.
Pro každého klienta a pro každý konkrétní případ vytváří kancelář specializovaný tým právních specialistů se
zaměřením na příslušnou problematiku. Každý tým má
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Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Janáčkovo nábřeží 39/51
150 00 Praha 5
www.ak-sladek.cz
sekretariat@ak-sladek.cz
251 119 318

Advokátní kancelář
Squire Sanders

P

ražská advokátní kancelář Squire Sanders nabízí svým klientům veškeré výhody symbiózy
globálního know-how mezinárodní kanceláře
s 39 pobočkami na světě, odbornosti v českém
právu a znalosti místního trhu.
Kancelář byla založena v roce 1990 a od té doby zastupuje
české a mezinárodní klienty ve významných a komplexních regulatorních, finančních, nemovitostních a podnikových transakcích a právních záležitostech ve střední
a východní Evropě.
Pražská kancelář Squire Sanders udržuje rozsáhlou a rozmanitou právní praxi, která kombinuje její komplexní
mezinárodní zkušenosti s nezbytnou znalostí místních
poměrů. V záležitostech zahrnujících právo EU úzce spolupracujeme s pobočkou firmy v Bruselu i s dalšími pobočkami v západní Evropě. Pražská kancelář se rovněž stala
významným centrem poskytování služeb mezinárodního
řešení sporů, a to zejména mezinárodních investičních
a obchodních arbitráží.
Všude, kde poskytujeme naše právní služby, respektujeme
klíčové hodnoty jednotné firemní filosofie, různorodé praxe, atmosféry skutečného partnerství a přesvědčení, že
úroveň našich právních služeb musí být vždy ta nejlepší.

komory v České republice, Francouzské obchodní komory
v České republice a Mezinárodní obchodní komory.

Naše služby zahrnují:
Arbitráže a soudní
spory

Duševní vlastnictví

Bankovnictví
a finance

IT a telekomunikace

Úpadek
a restrukturalizace

Pracovní právo

Obchodní soutěž

Akvizice a fúze

Obchodní právo
a právo společností

Veřejné zakázky,
projekty PPP

Právo EU

Projektové financování

Energetika

Private equity a rizikový
kapitál

Životní prostředí

Nemovitosti

Kromě právní praxe se v České republice aktivně podílíme na činnosti obchodních organizací, a to Americké
obchodní komory v České republice, Britské obchodní
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Ocenění:
Pražská kancelář a její právníci jsou pravidelně uvádění
jako přední odborníci ve svém oboru právními publikacemi jako např. The Legal 500 Europe, Middle East and
Africa, Chambers Global, Best Lawyers in the Czech
Republic a European Experts: Europe, Middle East and
Africa.

Squire Sanders ve světě:
Squire Sanders má jednu z nejsilnějších jednotných globálních platforem mezi světovými právními firmami.
S dlouhodobou filozofií „jedné firmy“ Squire Sanders poskytuje integrované právní poradenství po celém světě.

•

Squire Sanders
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Václavské nám. 57/813
110 00 Praha 1
www.squiresanders.com
prague@squiresanders.com
221 662 111

Advokátní kancelář
Švehlík & Mikuláš

A

dvokátní kancelář Švehlík & Mikuláš
působí od roku 2012. Vznikla spojením
dvou advokátních praxí, a proto může svým
klientům nabídnout širokou škálu služeb,
která se opírá o mnohaleté znalosti a zkušenosti získané
v mezinárodních a lokálních kancelářích působících
v Praze.

Proč si nás vybrat?

Advokátní praxe
• Fúze a akvizice, restrukturalizace
• Obchodní právo
• Bankovnictví, finance, leasing
• Nemovitosti a stavební právo
• Sporná agenda a správa pohledávek

• Poskytujeme profesionální a efektivní právní
a daňové služby

• Vždy se snažíme rozumět obchodním potřebám
•
•
•
•

našich klientů
Klademe důraz na vysokou kvalitu a efektivitu
poskytovaných služeb
Díky vhodné struktuře našeho odborného právního
týmu poskytujeme služby prostřednictvím zkušených
specialistů v dané oblasti
Náš tým je maximálně flexibilní s důrazem
na potřeby klienta
Jsme orientováni na oboustranně prospěšnou
dlouhodobou spolupráci

Kdo jsme?
• Tým 30 profesionálů
• 20 právníků
• 5 základních advokátních praxí

Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Purkyňova 74/2
110 00 Praha 1
www.samak.cz
info@samak.cz
211 222 244
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Advokátní kancelář
TaylorWessing

T

ylorWessing je přední mezinárodní advokátní
kancelář. Téměř 900 právníků v 22 kancelářích
v Evropě, na Středním východě a v Asii nabízí společnostem z celého světa integrované
právní poradenství ve všech oblastech národního a mezinárodního obchodního práva. TaylorWessing má také
rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství pro klienty
v Severní Americe, Brazílii a Indii. Svým klientům nabízí
na míru přizpůsobená inovativní řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich ambiciózních cílů.

lorWessing je jako advokátní kancelář v České republice
vyhledávána zahraničními ale rovněž i českými korporátními klienty pro svůj interdisciplinární mezinárodní
přehled a bohaté praktické zkušenosti napříč evropskými jurisdikcemi i samotného práva Evropské unie. Klienti
oceňují nejen právní erudici, ale rovněž ekonomické, obchodní a organizační zkušenosti členů zdejšího právnického týmu, které tvoří významnou složku podpory jejich
projektů.

•

Kancelář se zaměřuje zvláště na oblasti práva informačních technologií, duševního vlastnictví, práva obchodních společností, finančního práva, nemovitostí a soukromého vlastnictví.
TaylorWessing jsou specialisté na poskytování právních
služeb pro dynamicky se rozvíjející odvětví s perspektivní
budoucností, jako jsou zejména informační technologie,
telekomunikace a média, zdravotnictví a přírodní vědy,
nemovitosti a infrastruktura, energie a životní prostředí
a finanční instituce a služby. TaylorWessing je celosvětově uznávána pro své odborné znalosti v oblasti ochrany
práv duševního vlastnictví.
V České republice je TaylorWessing zastoupena v Praze.
Zdejší tým sestává z řady zkušených právníků zaměřených na širokou paletu odvětvových specializací. Tay182 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

U Prašné brány 1
110 00 Praha 1
www.taylorwessing.com
prag@enwc.com
224 819 216

Advokátní kancelář
Thelen, Šaldová a partneři

A

dvokátní kancelář Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., je mladá, dynamicky se rozvíjející
advokátní kancelář navazující na dosavadní
advokátní praxi svých zakládajících členů.
Založena byla v roce 2012 a v současnosti jsou jejími členy
tři advokáti (z toho dva zakládající partneři) a tři právní
asistenti.
Advokátní kancelář Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s.,
poskytuje vysoce kvalitní právní služby v českém i anglickém jazyce ve všech oblastech práva s výjimkou práva
trestního. Specializuje se zejména na obchodní závazkové
vztahy (zejména právní vztahy ve stavebnictví), na právní
vztahy k nemovitostem, korporátní právo, pracovní právo, insolvenční právo, směnečné právo, vedení soudních
sporů včetně řízení rozhodčích a na správu a vymáhání
pohledávek.
Klienty advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři,
v. o. s., jsou mj. obchodní společnosti působící ve stavebnictví, včetně jedné z nejvýznamnějších stavebních společností České republiky, obchodní společnosti zabývající se
obchodem, drobní podnikatelé a investoři i fyzické osoby.
Advokátní kancelář Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., klade důraz mimo jiné na profesionální přístup ke klientským
věcem, na výhodnost a reálnost dosažení nabízených řešení a na předcházení eventuelním sporům.

•

Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
www.aktsp.cz
info@aktsp.cz
246 006 621
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Advokátní kancelář
TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
Naše kancelář
Již od svého založení v roce 1993 zajišťuje advokátní
kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI právní služby
vysokého standardu jak domácí, tak zahraniční klientele. Do povědomí se dostala především díky poskytování
praktických, k cíli vedoucích právních rad v prostředí neustálých změn právních předpisů. V dnešní době zastupuje
advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI řadu
dlouhodobých klientů v celé řadě právních oblastí.
Kvalita právních služeb advokátní kanceláře je kromě
logicky očekávané složky, kterou je správnost předkládaných právních informací a závěrů, obecně určována
zejména přístupem a flexibilitou poskytovatele právních
služeb, rychlostí zpracování požadavků klienta a dále stylem a efektivitou komunikace s klientem. Advokátní kancelář zajistí klientovi kvalitu nabízených právních služeb,
a to z hlediska organizační struktury týmu poskytujícího
službu, technologie poskytování služeb, metodiky, bezpečnosti, smluvního vztahu a fakturace, a procesů řízení
kvality.
Advokátní kancelář je s ohledem na své odborné zázemí
a kvalifikaci členů svého týmu připravena poskytnout klientům právní služby ve všech oblastech práva, v celém
jejich teoreticky možném rozsahu, a to zejména:

• zastupování před soudy a správními orgány,
• zajišťování smluvní agendy,
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• revize dokumentů,
• konzultace a příprava právních rozborů a stanovisek
ve všech oblastech práva.

Zastupování před soudy
a správními orgány
Klientům v oblasti sporné agendy nabízí advokátní kancelář především oddanou a sofistikovanou obhajobu jejich
práv všemi dostupnými právními prostředky. Neodbytnost a důraznost při prosazování práv klientů jsou zásadami, které se v dosavadní praxi kanceláře osvědčily.
Naše advokátní kancelář má s ohledem na své zázemí,
kvalifikaci a praxi jednotlivých pracovníků dlouholetou
zkušenost s širokým okruhem soudních sporů a správních řízení dle jednotlivých oblastí práva.
Advokátní kancelář je zejména schopna klientům nabídnout kvalifikované právní služby z oblasti obchodněprávní a občanskoprávní sporné agendy, insolvenčního práva,
trestního práva, práva veřejných zakázek a hospodářské
soutěže – zejména zastupování zadavatele v námitkových řízeních, řízeních před ÚOHS a v řízení před soudy
ve věcech spadajících do této oblasti práva. Naše advokátní kancelář je dále schopna nabídnout klientům kvalifikované právní služby spočívající v zastupování zadavatele
v řízeních z jednotlivých oblastí správního a finančního
práva (např. řízení před stavebním úřadem, řízení před katastrálním úřadem atp.).

Smluvní agenda
Jde o standardní činnost advokáta zahrnující nejen vytvoření smluvního dokumentu, ale i služby poskytnuté
po uvedení smluvního vztahu „v život“. Úkolem advokáta
je vždy kromě standardních postupů v případě dodatečných požadavků, krizových situací apod. vyvinout dostatečnou kreativitu k řešení problémů. S ohledem na bohaté zkušenosti z oblasti smluvní agendy, včetně smluvní
agendy, kdy stranou je správní úřad, je advokátní kancelář schopna kreativitu klientům nabídnout a napomoci
tak k odstranění budoucích možných problémů v interpretaci obsahu právního vztahu. Jde zejména o činnost
zahrnující zvolení vhodné struktury smluvního vztahu
mezi klientem a třetími osobami umožňující minimalizaci
rizik na straně klienta, vypracování smluvní dokumentace včetně správné a určité definice pojmů a určitých a jasných dílčích smluvních ujednání (např. vhodné nastavení
kontrolních mechanizmů či pokutového aparátu apod.).
Advokátní kancelář je s ohledem na své personální zdroje, bohaté zkušenosti jednotlivých členů svého týmů
a detailní znalost českého podnikatelského a právního
prostředí schopna poskytnout klientům služby z oblasti
smluvní agendy flexibilně a bez zbytečných prodlev.

Revize dokumentů
Jde o standardní činnost advokáta, jejímž výstupem je
ze strany advokátní kanceláře řádně v souladu s očekáváními klienta tvorba a revize dokumentů, ať již s právními či administrativními dopady, které nebude třeba dále
opravovat či upravovat. Advokátní kancelář má pro vztah
se správními úřady vybudované komunikační a formální
standardy, které ji ulehčují v případech práce pro veřejný
sektor splnit i očekávání tohoto sektoru.

Organizační struktura týmu
poskytujícího službu
Naše advokátní kancelář má s ohledem na početné personální zázemí týmy specializující se na různé oblasti
práva a je tedy schopna poskytnout klientům vysoce
kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva.
Každý tým je zodpovědný za správnost právních závě-

rů a právních předpokladů z jednotlivých dílčích oblastí
práva zpracovaných v souladu s pokyny klienta. V čele
jednotlivých týmů je jeden z advokátů, který je směrem
ke klientovi zodpovědný za právní obsah jeho týmem
dodávané služby. Tento advokát je také případným zástupcem klienta ve sporech vedených před soudy popř.
správními orgány ve věcech z oblasti specializace daného týmu.
Ve své práci advokátní kancelář uplatňuje vlastní specifické zkušenosti při právní pomoci klientům, kteří jsou
v obtížné právní situaci. Proto poskytuje právní pomoc
nejčastěji v rozhodovacích procesech statutárních orgánů a managementu, při vymáhání práv nebo obraně proti
žalobám.
Pro řadu společností advokátní kancelář zabezpečuje
komplexní právní servis. Zabezpečuje všechny právní potřeby zejména při zakládání a vzniku společností, zvýšení
či snížení základního kapitálu, přípravě společenských
dokumentů, rozhodování orgánů, zpracování všech druhů smluv, zastoupení v soudních sporech a souvisejícím
poradenství.
V roce 2008 byla naše advokátní kancelář přijata za člena
mezinárodního sdružení nezávislých advokátních kanceláří INTERLEGAL. Díky tomuto členství je naše advokátní kancelář s to svým klientům poskytovat přímo či zprostředkovaně právní služby ve více než 30 jurisdikcích, a to
v té nejvyšší možné kvalitě.

Právníci
Tým advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI je složen z odborníků na slovo vzatých. Naprostá většina z nich je vybavena nejen právními znalostmi a zkušenostmi, ale i jazykovými znalostmi nezbytnými pro
poskytování právních služeb s mezinárodním prvkem.
Náš tým tvoří jednak právníci poskytující právní služby, jednak ostatní pracovníci zajišťující chod kanceláře.
V současné době v kanceláři působí čtyřicet dva právníků, z nichž je devatenáct advokátů. Celkově se na práci
advokátní kanceláře v činnostech, které zabezpečuje,
podílí 50 osob.
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Partnery advokátní kanceláře
s.r.o. jsou:
JUDr. Petr Toman, partner, absolvoval Právnickou
fakultu v Brně. V advokacii působí od roku 1987. V letech
1990 – 1992 byl poslancem parlamentu České a Slovenské
Federativní Republiky. Je spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku a spolu s JUDr. Stanislavem Devátým
monografie Ochrana dobré pověsti a názvu právnických
osob. Petr Toman je vyhledávaným autorem expertiz a stanovisek. Klade důraz na spojení odborné praxe kanceláře
se specifickými potřebami klientely. Ve své praxi se věnuje
závazkovým vztahům, investicím, občanskému, obchodnímu a ústavnímu právu. Konkrétně se specializuje zejména
na restituční spory, ochranu osobnosti, volební právo, právní regulaci politických stran a ochranu práv spotřebitelů
ve vztahu k bankovním institucím. JUDr. Petr Toman byl
zvolen PRÁVNÍKEM ROKU 2005 voleným laickou veřejností a na čelných pozicích se v této kategorii umístil i v následujících letech.

JUDr. Roman Polášek, partner, je advokátem od roku
1992 a partnerem kanceláře od roku 2007, v roce 1992 působil na Ústavním soudu ČSFR, v letech 1992 až 1995 působil na Ministerstvu zahraničních věcí (ČSFR a posléze
ČR), v letech 2004 až 2007 byl náměstkem ministra spravedlnosti ČR. V roce 2008 byl JUDr. Polášek oceněn v soutěži Právník roku za „Přínos české advokacii“. Specializuje
se zejména na mezinárodní arbitráže a kauzy s mezinárodním prvkem v oblasti práva soukromého a veřejného
a na obchodní a insolvenční právo.

Nejvýznamnější transakce
za posledních 12 měsíců
K nejvýznamnějším klientům a kauzám advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI za posledních 12
měsíců patří:

• Právní poradenství Občanské demokratické straně při
vedení a financování prezidentské kampaně.
bývalého náměstka ministra zemědělství
a člena představenstva Českých drah Mgr. Romana
Bočka v kauze Mgr. Jany Nagyové.
Zastoupení
bývalého ředitele vězeňské služby Luďka
•
Kuly v kauze týkající se nákupu areálu pro Vězeňskou
službu ČR ve slezské Vidnavě.
• Právní poradenství a zastoupení statisíců klientů při
soudním a mimosoudním vymáhání neoprávněně
účtovaných uvěrových poplatků – iniciativa Poplatkyzpet.cz.
• Poradenství v oblasti legislativy a restrukturalizace
pro Ministerstvo Zemědělství ČR.
• Zastoupení Ing. Martina Fischera v kauze Kladrubského hřebčína.
• Zastoupení Libora Skopalíka v trestním řízení.
• Zastoupení bývalého primátora Doc. Bohuslava Svobody.

• Obhajoba
JUDr. Stanislav Devátý, Dr., partner, absolvoval
Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 1990 – 1992 byl
poslancem parlamentu České a Slovenské Federativní Republiky, v letech 1992 – 1996 ředitelem Bezpečností a informační služby. Od roku 1997 působí v advokacii. V roce
1998 úspěšně absolvoval doktorandské studium a o rok
později se stal partnerem advokátní kanceláře. Je spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku a monografie Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob.
JUDr. Stanislav Devátý se ve své praxi věnuje lidským
právům a svobodám, ochraně osobnosti, ústavnímu
a trestnímu právu. JUDr. Stanislav Devátý je hodnocen
jako jeden z nejlepších advokátů v ČR v oboru trestního
práva a v oboru občanských a lidských práv.
JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., partner, absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v roce 1996. Rozsáhlé praktické
zkušenosti využívá při řešení složitých závazkových vztahů,
v konkursu a vyrovnání. V této oblasti také rozvíjí svou publikační činnost. Specializuje se rovněž na kapitálové trhy
a právo cenných papírů. JUDr. Novák se také věnuje komerčnímu, finančnímu, bankovnímu a trestnímu právu a také
kauzám s mezinárodním prvkem a má také řadu zkušeností
s vedením sporů v různých evropských jurisdikcích.
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TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Trojanova 12
120 00 Praha 2
www.iustitia.cz
ak@iustitia.cz
224 918 490

Advokátní kancelář
Ueltzhöffer Klett
Jakubec & Partneři
UEPA – Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři je renomovaná, mezinárodně orientovaná právní kancelář s rozsáhlým know how a proaktivním přístupem.
Zajišťujeme kompetentní a efektivní právní poradenství
šité na míru potřebám a přáním našich klientů. Naším
cílem je poskytovat zákazníkům včasnou právní pomoc
v nejvyšší možné kvalitě a podporovat je tak na cestě k jejich úspěšnému podnikání.

Filozofie
Filosofií naší advokátní kanceláře je odpovědný přístup
a orientace na zákazníka. K prioritním hodnotám patří:

• Uniqueness: individualizovaná právní podpora, inovativní a progresivní myšlení.

• Efficiency: efektivní a profesionální řešení.
• Partnership: důvěra, spolehlivost a dlouhodobé partnerství.
• Anticipation: anticipativní a proaktivní přístup.

Přidaná hodnota pro zákazníka
Naší strategií je propojit výhody velké i malé právnické firmy a poskytnout tak našim klientům přidanou hodnotu:

• rozsáhlé know how a zkušenosti
• vysoká kvalita služeb
• efektivní řešení na principu Best Practice
• štíhlá organizační struktura
• přiměřené náklady
• flexibilita a rychlá reakce
• loajalita a individuální péče
• proaktivní a inovativní přístup
• lokální působnost, globální myšlení
• jazyková vybavenost
Zákazník na prvním místě
Mezi naše klienty patří velké i menší české a mezinárodní
společnosti působící
v nejrůznějších segmentech trhu – banky, pojišťovny, investiční fondy, ICT společnosti, hotelové řetězce, výrobní
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a zpracovatelské podniky či stavební a developerské společnosti – z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Irska,
Španělska, Francie, Holandska, Švédska, Norska, Izraele,
USA, Japonska a samozřejmě z České republiky.
Zkušený tým našich právníků dlouhodobě zajišťuje komplexní servis pokrývající všechna významná právní odvětví. Poskytujeme širokou paletu služeb od konzultací,
přes přípravu smluvních dokumentů, právní zastoupení,
až po realizaci větších obchodních transakcí a rozsáhlých
projektů.

Specializujeme se zejména na:

• obchodní právo
• korporátní právo
• fúze a akvizice
• compliance, kartelové právo
• joint venture
• finanční právo
• pracovní právo
• právo IT a telekomunikace
• právo nemovitostí
• greenfield a brownfield
• duševní vlastnictví
• private equity
• soudní řízení
• rozhodčí řízení
Partnerství
Jsme dokonale propojeni – to zahrnuje nejen partnery
v rámci naší husté mezinárodní sítě advokátních kanceláří, ale i další kooperující renomované společnosti v různých zemích a v rozličných oborech.

•

Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8 – Libeň
www.uepa.cz
office@uepa.cz
234 707 444

vcv

VEPŘEK
CASKA
VLACHOVÁ

Advokátní kancelář
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
Představení
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář s.r.o. je
českou advokátní kanceláří zaměřující se na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva, corporate
governance, pracovního práva, M&A, práva nemovitostí
a zastupování v řízení před soudy i jinými orgány veřejné
moci.

vání a organizace, poradenství orgánům obchodních
společností, příprava stanov, společenských smluv
a jim obdobných dokumentů, právní poradenství v oblasti ochrany dobré pověsti právnické osoby a nekalé
soutěže, právní poradenství v rámci vztahů mezi společností a jejími akcionáři, zejména v případě společností
s veřejně obchodovatelnými akciemi, právní poradenství v oblasti koncernového práva a vztahů a v souvislosti s organizací a průběhem valných hromad

Na českém trhu právních služeb působí od roku 2008.

• M&A
Všichni partneři naší advokátní kanceláře získali zkušenosti během svého dlouholetého působení v pobočce
renomované mezinárodní advokátní kanceláře sídlící
v Praze.
Všichni právníci naší advokátní kanceláře poskytují právní služby ve stejné kvalitě v českém a anglickém jazyce.

Právní zaměření
Naše advokátní kancelář působí zejména v následujících
oblastech:

• Právo obchodních společností
a corporate governance
Komplexní právní poradenství obchodním společnostem v rámci nastavení vnitřních principů jejich fungo-

Právní poradenství při přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy) a při prodeji majetkových podílů v obchodních společnostech
a družstvech včetně poradenství v oblasti problematiky spojování soutěžitelů (právo hospodářské soutěže)

• Pracovněprávní poradenství
Právní poradenství v oblasti pracovního práva včetně přípravy dokumentace v pracovněprávní oblasti
v souvislosti s restrukturalizací, přípravy a projednání
pracovních a manažerských smluv, stanovení principů
odměňování (včetně odměňování vrcholového managementu), organizace pracovní doby, poskytování
komplexních služeb v rámci kolektivního vyjednávání,
zastupování ve sporech v rámci diskriminace zaměstnance a ve sporech v souvislosti s ukončením pracovního poměru.
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• Právo nemovitostí
Komplexní právní poradenství v oblasti práva nemovitostí včetně poradenství v rámci strukturování a realizace developerských projektů, jak v oblasti brown
fields tak green fields, poradenství v oblasti zajištění
financování projektů a souvisejících otázek

• Obchodní právo
Právní poradenství v oblasti obchodního závazkového práva včetně přípravy smluvní dokumentace,
dokumentace v rámci sjednávání úvěrů (bankovních
i nebankovních) včetně zajištění a poradenství v rámci
soudních sporů vyplývajících z obchodních závazkových vztahů

• Obecné občanské právo
Komplexní právní poradenství v oblasti občanského
práva, včetně přípravy smluvní dokumentace, soudních sporů o náhradu škody, ochrany dobré pověsti
fyzické osoby a v obdobných věcech

• Právní poradenství investorům v rámci divestice strojírenského podniku působícího v rámci kování a tváření
a investorovi v rámci akvizice továrny na výrobu textilních doplňků
Právní
poradenství v oblasti insolvenčního práva z hle•
diska možné restrukturalizace podnikání mezinárodní
společnosti působící v oblasti výroby plastů
• Právní poradenství ve sporu o neplatnost vkladu podniku do základního kapitálu společnosti působící v oblasti telekomunikací
• Právní poradenství v oblasti soudních sporů s bývalými zaměstnanci souvisejícími s restrukturalizací společnosti působící v oblasti letecké přepravy osob
• Právní poradenství v rámci restrukturalizace společnosti působící v oblasti petrochemie
• Komplexní právní poradenství v oblasti pracovního
práva skupině působící v oblasti letecké přepravy
• Právní poradenství v souvislosti se smluvními vztahy
s odběrateli (včetně aspektů hospodářské soutěže)
společnosti působící v oblasti petrochemie

•

• Řešení sporů
Komplexní právní poradenství v oblasti zastupování
v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci, včetně ústavních stížností

Zkušenosti
Od svého založení se naše advokátní kancelář podílela
na řadě významných transakcí, mezi které například patří:

• Právní poradenství v rámci restrukturalizace společnosti působící v letecké přepravě osob
poradenství developerovi v souvislosti s přípravou a realizací jeho developerského projektu typu
brown field
• Právní poradenství významné společnosti kótované
na řadě burz cenných papírů působící v oblasti nemovitostí v rámci její obrany proti útokům minoritních
akcionářů
• Právní poradenství v oblasti problematiky manažerského odměňování a corporate governance společnosti působící v oblasti petrochemie
• Příprava komplexní smluvní dokumentace poskytovateli softwaru pro vedení účetnictví a mzdové agendy

• Právní
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Husova 242/9
110 00 Praha 1
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info@vcv.cz
222 220 775

Advokátní kancelář
WEIL, GOTSHAL & MANGES
Základní informace o kanceláři
Advokátní kancelář WEIL je součástí mezinárodní advokátní kanceláře WEIL, GOTSHAL & MANGES, která kromě České republiky působí ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Francii, Německu, Maďarsku, Polsku,
v Číně a ve Spojených arabských emirátech. V celkem 20
kancelářích pracuje více než 1 200 právníků.
V České republice poskytuje WEIL právní služby již
od roku 1992 a patří mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře působící na českém trhu. V současné době zde
pracuje více než 60 vysoce kvalifikovaných advokátů
a advokátních koncipientů. Všichni z nich hovoří plynně
anglicky.
Advokátní kancelář WEIL patří k dlouhodobě nejlépe
hodnoceným advokátním kancelářím na českém trhu
právních služeb. V letošním roce získala od společnosti
Chambers and Partners prestižní ocenění „Chambers Europe Award for Excellence“ pro nejúspěšnější mezinárodní advokátní kancelář působící v České republice. Kromě
toho byla společností EPRAVO.CZ zvolena „Právnickou
firmou roku 2012 pro mezinárodní kancelář“ a „Právnickou firmou roku 2012“ v oblastech Fúze a akvizice, Řešení
sporů a arbitráží a za nejlepší klientské služby. V loňském
roce pražská kancelář obdržela od Corporate INTERNATIONAL ocenění „Firma roku 2012 v oblasti obchodního
práva“. Společnost EPRAVO.CZ jí také o rok dříve udělila
ocenění „Právnická firma roku 2011“ – jednak v kategoriích Fúze a akvizice a Řešení sporů a arbitráže, jednak

získala advokátní kancelář WEIL i hlavní cenu, titul „Právnická firma roku 2011 pro mezinárodní kancelář“. Spolu
s polskou a maďarskou kanceláří WEIL byla vyhlášena
prestižním vydavatelstvím Financial Times/Mergermarket „Právním poradcem střední a východní Evropy roku
2011 v oblasti M&A”. Minulý rok ji prestižní mezinárodní
publikace International Financial Law Review (IFLR)
jmenovala „Nejúspěšnější advokátní kanceláří roku 2011“
mezi mezinárodními advokátními kancelářemi působícími v České republice. WEIL se také stala „Právnickou
firmou roku 2010“ v kategoriích Fúze a akvizice a Řešení
sporů a arbitráže (EPRAVO.CZ). Společnost Mergermarket
ji prohlásila za nejúspěšnějšího právního poradce v oblasti fúzí a akvizic v České republice v roce 2009 podle počtu i hodnoty uzavřených transakcí. V roce 2009 získala
advokátní kancelář WEIL prestižní ocenění „Chambers
Europe Award for Excellence“ pro mezinárodní advokátní kancelář působící v České republice, přičemž stejnou
cenu získala i v předchozím roce 2008. V témže roce byla
také vyhlášena „Nejlepší advokátní kanceláří v České republice dle výběru klientů“ v prestižní anketě celosvětově
organizované mezi klienty advokátních kanceláří mezinárodním nezávislým internetovým portálem International
Law Office a zvítězila také v prvním ročníku ankety Právnická firma roku pořádané společností EPRAVO.CZ, a to
v kategorii Telekomunikace a média. Společně s polskou
a maďarskou kanceláří obdržela od Financial Times/Mergermarketu titul „Nejlepší advokátní kancelář střední a východní Evropy v oblasti M&A za rok 2007“. Dále jí byla ze
strany International Financial Law Review udělena cena
„Nejúspěšnější advokátní kancelář roku 2006“ a obdobnou
cenu získala advokátní kancelář WEIL i v roce 2004.
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Vedoucí postavení advokátní kanceláře WEIL na českém
trhu právních služeb, mimo jiné včetně nejlepšího hodnocení v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva, práva
hospodářské soutěže, bankovnictví, financování, kapitálových trhů a vedení sporů, opakovaně potvrzují rovněž
nezávislé studie publikované mezinárodně uznávanými
publikacemi Chambers Global a Chambers Europe, The
European Legal 500, PLC Which lawyer? a IFLR 1000.
Advokátní kancelář WEIL dlouhodobě poskytuje právní
poradenství zejména v oblasti práva fúzí a akvizic, práva
obchodních společností, občanského, obchodního a pracovního práva, finančního práva, správního práva a práva
hospodářské soutěže, informačních technologií a duševního vlastnictví, veřejných zakázek, koncesí a PPP projektů, ve věcech týkajících se veřejné podpory dle práva
ES, v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů EU
a hospodaření a nakládání s majetkem státu. WEIL též
zastupuje klienty v řízeních před soudy, správními orgány
a rozhodci v České republice i zahraničí.

Fúze a akvizice
Advokátní kancelář WEIL poskytuje v České republice
právní služby v oblasti fúzí a akvizic širokému spektru
domácích a zahraničních klientů a účastní se největších
transakcí v této oblasti.
Advokátní kancelář WEIL poskytuje právní služby společnosti ČEZ v souvislosti s řadou českých a zahraničních
transakcí. Z domácích akvizic v poslední době poskytovala právní poradenství v souvislosti s prodejem elektrárny Chvaletice, v souvislosti s uzavřením opčních smluv
na prodej Elektrárny Počerady a zvažovaným prodejem
elektrárny Dětmarovice či v souvislosti s výběrem strategického partnera pro výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín, což představuje největší M&A
transakce tohoto desetiletí v České republice.
Dále poskytovala právní služby při koupi 100% podílu
ve společnosti Energotrans a zbývajícího 15% podílu ve společnosti Teplárna Trmice (čímž se společnost ČEZ stala
100% vlastníkem této společnosti). V rámci zahraničních
transakcí působila advokátní kancelář WEIL jako právní poradce společnosti ČEZ při prodeji jejího 50% podílu v němec192 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

ké důlní společnosti MIBRAG a akvizici 75% podílu ve společnosti Eco-Wind Construction, která je předním polským
developerem větrných farem či při mnoha dalších akvizicích
v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně
Německa, Polska, Rumunska a Turecka.
Advokátní kancelář WEIL byla v nedávné době také právním poradcem private equity investorů, například amerických Summit Partners při akvizici podílu ve společnosti
AVAST Software, a poskytovala právní služby také mimo
jiné akcionářům společnosti Fincentrum v souvislosti
s prodejem majoritního podílu ve společnosti privátním
investorům ARX Equity Partners a Capital Dynamics.
Mezi další významné klienty v této oblasti právní praxe
patří společnosti General Electric, GE Money, EVRAZ
VÍTKOVICE STEEL, České dráhy či Unipetrol.

Řešení sporů a arbitráže
Advokátní kancelář WEIL poskytuje právní poradenství
a právní zastoupení v soudních i rozhodčích řízeních řadě
významných českých i zahraničích obchodních společností, jakož i veřejnoprávním subjektům. Tyto spory patří po finanční stránce, po právní stránce i po stránce skutkové
komplexity k nejvýznamnějším v rámci České republiky.
Mezi klienty, kterým advokátní kancelář WEIL poskytuje
či poskytovala v této oblasti právní zastoupení, patří Česká
republika (mezinárodní arbitrážní řízení podle bilaterálních
smluv o ochraně investic, soudní spory o náhradu škody či
z poslední doby arbitrážní řízení, zahájená investory z oblasti solární energetiky; spory týkající se nároků na náhradu
škody v důsledku nezajištění splavnosti řeky Labe), Telefónica Czech Republic (různé spory včetně sporů týkajících se
oblasti ochrany hospodářské soutěže, včetně řízení o žalobě
proti nezákonnému zásahu Úřadu, a žalob na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva; dále zastoupení
ve sporu s Vodafone v souvislosti s poplatky za propojení
mobilních sítí), Česká spořitelna (příprava strategie pro řízení před českými soudy a Finančním arbitrem ČR ve věci
žalob klientů České spořitelny, kteří požadují vrácení poplatků za správu spotřebitelských a hypotečních úvěrů, a zastupování klienta), Povodí Odry (soudní spor o náhradu škod
způsobených povodněmi ve výši 16 mld. Kč včetně úroku
z prodlení), Ředitelství silnic a dálnic České republiky (mno-

hočetná rozhodčí řízení týkající se dálnice D47), Ústecký kraj
(mnohočetné spory v souvislosti se závazky veřejné služby
ve veřejné dopravě), ČEZ (mezinárodní arbitráž v souvislosti
s bosenským projektem Gacko, mezinárodní arbitráž proti
Albánské republice, mezinárodní arbitráži s rumunskou
společností Electrica SA, spory týkající se zajištění dodávek
a cen dodávek hnědého uhlí), ČEZ Distribuce (spor týkající se nároků z odstoupení od smlouvy, určení neplatnosti
smlouvy, spory z nekalé soutěže a spory s vlastníky pozemků), brokerjet České spořitelny (spor ohledně on-line obchodů s investičními nástroji), OSINEK a EVRAZ VÍTKOVICE
STEEL (spor s dceřinou společností ArceloruMittal o cenu
tekutého surového železa), Letiště Praha (spor o ochranu
autorského práva), České dráhy (spory o náhradu škody
a pracovněprávní spory) či VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (mezinárodní rozhodčí řízení ohledně sporu o náhradu
škody způsobené porušením smlouvy na dodávky zboží).

Hospodářská soutěž
Právní poradenství, které advokátní kancelář WEIL poskytuje svým klientům v oblasti práva hospodářské soutěže, zahrnuje široké spektrum činností od posouzení jednání klienta z pohledu soutěžněprávních předpisů přes
povolování spojení soutěžitelů, problematiku poskytování veřejné podpory až po zastupování před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže či před Evropskou komisí
v oblasti restriktivních praktik (včetně případně navazujícího přezkumného soudního řízení).
Advokátní kancelář WEIL zastupovala např. společnost
Telefónica Czech Republic (řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pro možné zneužití dominantního
postavení, řízení před správními soudy o žalobě proti nezákonnému zásahu Úřadu v průběhu předběžného šetření,
řízení před civilními soudy o žalobě alternativních operátorů na náhradu škody způsobené porušením soutěžního
práva), České dráhy (řízení ve věci tvrzeného zneužití dominantního postavení v oblasti nákladní přepravy, včetně
navazujících soudních řízení, a v řízení ohledně domnělého
zneužití dominantního postavení uplatňováním podnákladových cen na lince Praha – Ostrava), společnost ČEZ
v mnoha různých kauzách či projektech (např. ve věci údajného zneužití dominantního postavení při odběru uhlí, poradenství v řízeních o povolení spojení podniků, například

při akvizici 100 % společnosti Energotrans), skupina Fincentrum (zastupování před ÚOHS v souvislosti s nabytím
kontroly nad skupinou Fincentrum ze strany dosavadních
vlatníků a nově přistoupivších private ekvity investorů),
společnost AVE CZ při rozsáhlém šetření možné kartelové
dohody na trhu nakládání s odpady a údržby komunikací,
Českou poštu (otázky poštovních služeb), OMV Czech Republic v řízení vedeném Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže pro údajné zakázané jednání ve vzájemné shodě
při stanovování prodejních cen benzínu a v navazujících
přezkumných řízeních ve správním soudnictví.
Pravidelné právní poradenství ve věcech soutěžního práva poskytuje WEIL společnosti Plzeňský Prazdroj a SABMiller Europe.

Bankovnictví a finance
Mezi klienty advokátní kanceláře WEIL v této oblasti patří
jak řada českých či zahraničních bank a finančních institucí, tak významní korporátní klienti a veřejnoprávní subjekty. Advokátní kancelář WEIL poskytovala či poskytuje
právní služby Citigroup, Deutsche Bank, Unicredit Bank či
Goldman Sachs v souvislosti s různými jimi realizovanými finančními projekty, včetně emisí dluhových cenných
papírů na českém, evropském nebo americkém kapitálovém trhu, strukturovaného financování, mezzaninových
či syndikovaných úvěrů a staple financing. Na straně korporátní klientely lze uvést Dopravní podnik hlavního města Prahy, společnost ČSA/Letiště Praha, TI Automotive
a na straně veřejnoprávní klientely hlavní město Praha.
Největší projekt, na němž tým WEIL pracuje pro společnost
ČEZ, souvisí s otázkami financování plánované výstavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín včetně možné výstavby až tří dalších obdobných bloků v jiné
potenciální lokalitě v Evropě. Jedná se současně o vůbec
nejrozsáhlejší projekt v historii České republiky. Advokátní
kancelář WEIL se v poslední době také podílela na emisi
dluhopisů společnosti ČEZ v USA podle pravidla 144A,
emisích komunálních Euro dluhopisů a krátkodobých směnek hlavního města Prahy, emisích krátkodobých a dlouhodobých směnek Dopravního podniku hlavní města Prahy,
žádosti společnosti ČEZ o změnu emisních podmínek Euro
dluhopisů vydaných na Lucemburské burze cenných pawww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 193

pírů, emisích Euro dluhopisů společnosti ČEZ podle jejího
Euro dluhopisového programu či na výkupu a výměně
Euro dluhopisů společnosti ČEZ.
České spořitelně WEIL poskytuje právní poradenství při
přípravě strategie pro řízení před českými soudy a Finančním arbitrem ČR ve věci žalob klientů České spořitelny, kteří požadují vrácení poplatků za správu spotřebitelských a hypotečních úvěrů. Tým WEIL se také podílel
na korporátní restrukturalizaci a komplexním přelicencování regulovaných aktivit skupiny Fincentrum, včetně
asistence v řízení před Českou národní bankou.
Mezi další významné klienty AK WEIL patří například společnost Stock Spirits Group (v souvislosti s jejím syndikovaným revolvingovým úvěrem a se změnou zajištění těchto
úvěrů), GE Capital (v souvislosti s komplexní restrukturalizací jeho obchodních aktivit v ČR), GE Money Bank (v souvislosti s narovnáním práv a povinností vyplývajících z koupě části
podniku Agrobanka), Franklin Templeton Investment Funds
(v souvislosti s veřejným prodejem podílových listů zahraničních podílových fondů v ČR) či Silver Lake Partners (v souvislosti s financováním akvizice globální skupiny Global Blue).

Veřejné zakázky/Projekty
Advokátní kancelář WEIL poskytuje dlouhodobě právní
služby v oblasti veřejných zakázek jejich nejvýznamnějším zadavatelům v České republice. V současné době poskytuje právní poradenství společnosti ČEZ v souvislosti
s největší veřejnou zakázkou v historii ČR – dostavba jaderné elektrárny Temelín.
Mezi klienty, kterým v oblasti veřejných zakázek advokátní
kancelář WEIL poskytovala či dosud poskytuje právní poradenství, dále patří Ředitelství silnic a dálnic ČR (poradenství
při veřejných zakázkách na modernizaci a výstavbu úseků
dálnice D1 a D3; dále při přípravě vzorové zadávací dokumentace a vzorových obchodních podmínek), České dráhy
(poradenství při veřejné zakázce na pořízení 16 vlakových
souprav Railjet; dále poradenství při veřejných zakázkách
na dodávky paliv, kde bylo použito institutu elektronické
aukce; poradenství ve věci zakázek na dodávky elektrických
jednotek či zakázek na periodické opravy kolejových vozidel),
KIC Odpady (poradenství v souvislosti se zadáváním veřejné
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zakázky na stavební práce týkající se „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“), Ředitelství vodních cest ČR (poradenství v řízení vedeném před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
ve věci možného správního deliktu), Česká pošta (poradenství v otázkách veřejné zakázky na poskytování služeb informačních a komunikačních technologií pro státní správu),
Ústecký kraj (poradenství Ústeckému kraji při přípravě zadávacích řízení na zadávání veřejných zakázek na služby týkající se dlouhodobého zajištění dopravní obslužnosti na území
Ústeckého kraje), Hlavní město Praha (poradenství v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce) či
AVE CZ odpadové hospodářství (poradenství a zastupování
v souvislosti se správními řízeními před ÚOHS).

Telekomunikace a média
V oblasti telekomunikací mají právníci advokátní kanceláře
WEIL rozsáhlé zkušenosti s problematikou cen, licencování,
regulace využití radiového kmitočtového spektra, propojení
telekomunikačních sítí, univerzální služby, zvláštních regulatorních povinností vztahujících se k přístupu k síti, jakož
i v související oblasti obecné právní úpravy hospodářské
soutěže. Stejně tak jsou do hloubky obeznámeni s navazující
problematikou technologického zajištění příslušných služeb,
a to zejména ve vztahu k transakcím spočívajícím v nákupu
dodávek, služeb a software v technologické oblasti.
Významným a dlouhodobým klientem advokátní kanceláře
WEIL v oblasti telekomunikací je největší česká telekomunikační společnost Telefónica Czech Republic. WEIL poskytuje této společnosti pravidelně právní poradenství v širokém
okruhu otázek telekomunikační regulace i hospodářské soutěže a rovněž tuto společnost zastupuje v celé řadě soudních
řízení a řízení před správními orgány, a to například v řízeních o výši cen za propojení, v řízeních o výši kompenzace
za poskytování univerzální služby, jakož i v řízeních vedených ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
a Českého telekomunikačního úřadu.
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Advokátní kancelář
Weinhold Legal
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena v roce
1996 a v současné době má tým čítající více než čtyřicet českých, slovenských a zahraničních právníků,
což umožňuje úspěšně kombinovat mezinárodní know-how s detailní znalostí domácího prostředí. Weinhold
Legal má kanceláře v Praze a v Bratislavě a spolupracuje
s mezinárodními advokátními kancelářemi, jež jsou zastoupeny ve všech hospodářsky významných jurisdikcích. Weinhold Legal se řadí k největším mezinárodním právnickým kancelářím působícím na zdejším
trhu.
Specialisté Weinhold Legal poskytují právní služby v níže
uvedených oblastech:

• Bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví
• Fúze a akvizice
• Právo odchodních společností
• Restrukturalizace a insolvence
• Duševní vlastnictví
• IT, média a telekomunikace
• Řízení před soudy a státními orgány, rozhodčí řízení
• Hospodářská soutěž
• Nemovitosti
• Veřejné zakázky
• Pracovní právo
• Regulatorní záležitosti
Členové týmu Weinhold Legal se rovněž aktivně podílejí
na tvorbě legislativy, a to zejména v oblasti obchodního

práva a finančních služeb, a účastní se i na práci nejvýznamnějších profesních organizací působících v oblasti
kapitálového trhu. Odborníci naší kanceláře jsou autory
četných publikací a přednášejí a pravidelně se účastní
konferencí a profesních školení.
Významnou předností advokátní kanceláře Weinhold Legal je úzká spolupráce se specialisty, kteří působí v oblasti daňového a účetního poradenství a v oblasti corporate
finance. Díky tomu jsme schopni řešit složité otázky a podílet se na transakcích, které vyžadují nejen komplexní
právní, daňové, účetní či finanční poradenství, ale jsou
náročné i z hlediska řízení projektů.
Weinhold Legal je jedinou advokátní kanceláří působící
v České republice, která disponuje oprávněním seznamovat se s utajovanými skutečnostmi na základě bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu. Tato
skutečnost svědčí o našem pečlivém přístupu k důvěrnosti informací a schopnosti realizovat významné projekty
ve veřejném sektoru.
Weinhold Legal je certifikována z hlediska plnění požadavků ISO 9001 (Systém řízení). Příslušný certifikát byl
vydán jedním z nejrenomovanějších mezinárodních certifikačních úřadů Det Norske Veritas. Tento certifikát je
dalším potvrzením vynikající kvality služeb, které Weinhold Legal poskytuje. Weinhold Legal je jednou z mála
advokátních kanceláří v České republice, které disponují
certifikátem ISO.
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Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal a ocenění zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích
advokátními kancelářemi:

• Corporate Intl. Magazine Legal
Awards / Global Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala
– Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro
Českou republiku v rámci výsledků Corporate Intl.
Legal Awards 2014;
– Právnickou firmou roku pro oblast informačních technologií pro Českou republiku v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;
– Právnickou firmou roku všeobecně (Overall) v České republice v rámci výsledků Corporate Intl. Legal
Awards 2014;
– Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro
Slovenskou republiku v rámci výsledků Corporate
Intl. Legal Awards 2014;
– Právnickou firmou roku pro oblast práva obchodních
společností pro Slovenskou republiku v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014.

• ACQ Global Awards / Country Awards
Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu ACQ stala Právnickou firmou roku všeobecně
(Overall) v České republice v rámci výsledků ACQ Global
Awards 2013.

• Chambers Europe Awards for

kých kanceláří v prestižním žebříčku právních poradců
pro globální M&A transakce pro celý region střední a východní Evropy (včetně Ruské federace) sestavovaném
časopisem Mergermarket. V prvním čtvrtletí roku 2013
se Weinhold Legal umístila v celém rozsáhlém regionu
na sedmém místě (podle počtu uskutečněných transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na osmém místě (podle
hodnoty provedených transakcí). Žebříček je sestavován
na základě globálních M&A transakcí, jejichž hodnota
přesahuje 5 milionů USD; u transakcí, kde převáděný podíl na společnosti je méně než 30%, je minimální objem
transakce 100 milionů USD.

• Právnická firma roku (epravo.cz)
V žebříčku organizovaném vydavatelstvím epravo.cz pod
odbornou záštitou České advokátní komory byla advokátní kancelář Weinhold Legal

– v roce 2013 vybrána mezi Vysoce doporučovanými kancelářemi v kategoriích: právo obchodních společností,
řešení sporů a arbitráže, veřejné zakázky a pracovní
právo; a mezi Doporučovanými kancelářemi v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, restrukturalizace
a insolvence, bankovnictví a finance, telekomunikace
a media, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

• Acquisition International Award
Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění
Acquisition International Award v kategorii Právnická firma roku 2014 pro oblast řešení sporů a Nejvíce inovativní
právnická firma roku 2013 v České republice.

Excellence

• The European Legal 500
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována
do užšího výběru na ocenění Chambers Europe for Excellence 2014 a 2012 pro Českou republiku.

• Mergermarket
Weinhold Legal se již v druhém po sobě jdoucím prvním
čtvrtletí kalendářního roku zařadila mezi Top 10 právnic196 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Pro oblast řešení sporů se advokátní kancelář Weinhold Legal umístila mezi prvními, dále je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří
v oblastech bankovnictví, finančnictví a kapitálové trhy, korporátní záležitosti a M&A, technologie,
média a telekomunikace, nemovitosti a výstavba,
a daňové záležitosti.

„Advokátní kancelář Weinhold Legal je známá svou
‚týmovou prací‘ a ‚vynikajícími znalostmi‘ a disponuje významnými referenčními službami poskytnutými bankám
jako jsou UniCredit a Citibank v souvislosti s obchodními
úvěry. Kancelář poskytuje poradenství také Grandi Stazioni ohledně projektového financování a je pověstná
svými službami pro skupinu Erste Bank v rámci emisí
dluhopisů.“

„Advokátní kancelář Weinhold Legal se projevuje ‚dokonalostí napříč všemi oblastmi‘, a působí ve sporných
i nesporných daňových záležitostech pro klienty jako
UniCredit Bank a Vishay. ‚Technicky brilantní‘ Daniel
Weinhold poskytoval nedávno poradenství realitní investiční společnosti ve sporu o daň z příjmu, poradenství,
které vedlo k úspěšnému zvrácení rozhodnutí krajského
soudu ve prospěch klienta.“

„Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje ‚hodnotu za peníze‘, služby zastřešené na partnerské úrovni, s Danielem Weinholdem a Martinem Lukášem máte
záruku ‚spolehlivosti, flexibility a schopnosti dodržení
schváleného rozpočtu‘. Tým poskytuje poradenství H.I.G.
Capital a skupině Hahn v souvislosti s nabytím skupiny
Anvis, producenta součástek pro automobilový průmysl.
Mezi ostatní klienty patří Behr a Mahle. Ondřej Havránek
se stal partnerem v roce 2012.“

• Chambers Europe/Chambers Global

„Advokátní kancelář Weinhold Legal ‚reaguje vždy pohotově s odpovídajícími informacemi a je spolehlivým
obchodním partnerem‘. V roce 2012 vedl Daniel Weinhold
úspěšné zastupování Českého státu v mezinárodním
rozhodčím řízení proti německému podnikateli Rupertu Josephu Binderovi v hodnotě sporu 4 mld Kč ve věci
tvrzeného zmaření jeho investice vložené do společnosti
CARGO TRANSPORT. Týmový vedoucí Milan Polák, Ondřej Havránek a Zbyšek Kordač jsou dobře hodnoceni. Mezi
další klienty patří Mercedes-Benz a UniCredit Bank.“
„Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupuje irské
banky jako jsou Allied Irish Banks plc a Investec Ireland
Limited, distributory pro maloobchod jako HDS Retail
Czech Republic, a klienty ve stavebnictví jako jsou Metrostav a Grandi Stazioni. Pav Younis a Ondřej Havránek jsou
hlavními kontaktními osobami.“
„Advokátní kancelář Weinhold Legal ‚pracuje výborně
s dostupnými informacemi a rozumí specifikům předmětného podnikání‘. V roce 2012 poskytoval tým poradenství
v České republice v souvislosti s přestupky u duševního
vlastnictví třetích stran. Zabývá se také transakcemi
pro poskytovatele internetu a telekomunikačních služeb.
Mezi ostatní klienty patří HTC a Česká pošta. Tým vede
Martin Lukáš.“

Doporučena v oblastech korporátního práva/fúzí
a akvizic, bankovnictví&financí, řešení sporů, pracovního práva, duševního vlastnictví, restrukturalizace, insolvence a nemovitostí.
„Oddělení pod vedením dvou společníků je ceněno pro
svůj klientsky orientovaný přístup a porozumění právnímu i obchodnímu prostředí. Zabývá se širokou škálou
oblastí, jako jsou akvizice, financování projektů a nemovitostí. Klíčovými klienty jsou Grandi Stazioni projektovým
financováním od UniCredit. Dalšími klienty, které je třeba
zmínit, jsou Allied Irish Banks, Citibank a Provident Finance.“
Zdroj říká: „Zdůraznil bych spolehlivost, pozornost
na detaily a pragmatický přístup.“
„Pavel Jendrulek se těší dobré pověsti jako ‚technicky
brilantní a zkušený negociátor‘ a je známý svým ‚proaktivním a klientsky orientovaným přístupem‘. Byl součástí
týmu poskytujícího poradenství UniCredit v rámci projektového financování poskytovaného české společnosti
činné v energetické oblasti.“
Advokátní kancelář Weinhold Legal se může pochlubit
rozmanitou klientskou základnou, vyznačuje se však především svým silným postavením v oblasti nemovitostí
a energetiky. Např. v nedávné době poskytovala poradenství společnosti HDS Retail při různých akvizicích. Také
poskytovala poradenství společnosti Aelia při akvizici 15
bezcelních obchodů na pražském letišti v Ruzyni od skupiny Unimex Group. Mezi další významné klienty patří
Eurovia, Ford a Auto Kelly.
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Zdroj říká: „Velice dobře informovaní a přesní.“
Společník a vedoucí právník Daniel Weinhold je ceněný
pro své nasazení a přístup zaměřený na řešení.
Díky svým kancelářím v České republice a na Slovensku
je tato kancelář známá pro svoji schopnost bez obtíží zvládat přeshraniční záležitosti. Kolegové stejně jako klienti
oceňují portfolio významných klientů včetně společností
jako jsou Mercedes-Benz a UniCredit. Mezi nedávné úspěchy patří poradenství přední české stavební společnosti,
kdy bylo dosaženo dohody ve sporu v hodnotě více než
100 mil. Kč.
Zdroj říká: „Odpovědnost, spolehlivost a vynikající komunikace se svými klienty to jsou hlavní devizy společnosti.“
Milan Polák řídí oddělení a je znám svou ‚vysokou efektivností‘ a je talentovaný litigační advokát.

bankami a investory. Nedávným významným počinem
bylo poradenství Grandi Stazioni v rámci projektu revitalizace vlakového nádraží v hodnotě 25 mil. EUR. Tým dále
asistoval společnosti ProLogis při řadě likvidací nemovitostí a rozvoji logistických parků. Mezi další významné
klienty patří Bank of Scotland (Ireland) a Pernod Ricard.
Zdroj říká: „Tato společnost je zkušená v nemovitostech
a odvedla skutečně dobrou práci. Má hlubokou znalost
místního prostředí.“ „Je velice pozorná, rychlá a zbytečně
nekomplikuje věci, takže víte, na čem jste.“
Tento respektovaný tým poskytuje často poradenství zahraničním klientům v rámci insolvenčního řízení v České
republice a nedávno zastupoval Orient Power Company,
Sapphire Electric Company a Albario Engineering v souvislosti s vymáháním pohledávek vůči PA Export, českému subdodavateli. Mezi další významné klienty patří
FOJI Capital, Bosch a Ernst & Young.
Zdroj říká: „Rozumí potřebám klienta.“

Tato kancelář má specializovaný pracovně právní tým
a má pověst zvládat složité případy. Praxe vychází z dobře
zavedeného oddělení restrukturalizací a insolvencí stejně
jako ze silného oddělení sporů. Poskytuje poradenství působivému seznamu nadnárodních blue-chip společností
a velkým lokálním společnostem napříč širokým spektrem průmyslových odvětví, včetně telekomunikací a finančních služeb. Nejdůležitější poradenství zahrnuje pokračující služby pro Lekkerland a Komerční banku v řadě
zaměstnaneckých sporů. Dalšími nedávnými klienty jsou
Stanley Black & Decker a Fromageries Bel.
Zdroj říká: „Spolehliví, zaměření na lhůty a flexibilní. Je
to jedna z nejpřednějších firem na českém trhu. Když něco
potřebujeme urgentně, máme odpověď během několika
málo hodin.“
Milan Polák zastřešuje pracovně právní oddělení a věnuje
se sporům a arbitrážím. Také se specializuje na právo obchodních společností.
Tato kancelář má klíčové zaměření na realitní poradenství se zakázkami od významných zahraničních, jakož
i domácích klientů. Je pravidelně poptávána developery,
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Hlavní kontaktní osobou pro restrukturalizace a insolvence je Thilo Hoffmann, německý kvalifikovaný právník,
který zastupuje řadu německých a rakouských klientů.
Martin Lukáš je klienty ceněný pro své hluboké znalosti
telekomunikační a mediální oblasti. Nedávno poskytoval
poradenství při řadě smluv v souvislosti s duševním vlastnictvím v České republice.
Díky svým kancelářím v Praze a v Bratislavě zvládá tento
spolehlivý tým širokou škálu různých korporátních záležitostí. Důležitými klienty jsou Enel Ingegneria e Innovazione, Baumatic a My Energy. Navzdory nedávným
personálním změnám tým pokračuje poradenstvím při
významných korporátních restrukturalizacích, akvizicích
a nekalé soutěži.
Toto neoddělení se třemi právníky specialisovanými
na pracovní právo poskytuje poradenství ve věcech penzijního plánování a odměňovacích schémat stejně jako
věcech dočasného přidělování zaměstnanců nebo sporů.
Mezi nedávné významné poradenství této skupiny patří
poradenství nového klienta Panasonic/Sanyo při řadě

pracovněprávních otázek včetně přípravy vnitřních předpisů týkajícího se bonusového systému a pracovních časů
zaměstnanců na Slovensku. Mezi další klíčové klienty patří Citibank, Heineken a Lidl.
V komentářích je vedoucí pobočky Tomáš Čermák popisován jako ‚český právník disponující hlubokou znalostí
slovenského právního řádu – jeho charakteristickým rysem je praktičnost‘. Je odborníkem na poradenství v oblasti distribučních smluv a předinvestičních prověrek
na slovenském a českém trhu.
Tento tým má za sebou náročný rok, nedávno asistoval Irish Bank Resolution Corporation při refinancování
řady developerských projektů v hodnotě 40 mil. EUR.
Také poskytoval poradenství společnosti Klauke při expanzi jejích výrobních zařízení na Slovensku. Kancelář
v České republice dává nabízeným službám další rozměr.
Zdroj říká: „Jejich práce byla rychlá a efektivní – najali
bychom je znovu.“
Německé oddělení advokátní kanceláře Weinhold Legal
vede německý kvalifikovaný právník Thilo Hoffman, který dělí svůj čas mezi pražskou a bratislavskou kancelář.
Mezi klienty patří přední mezinárodní společnosti na Slovensku z Německa, Rakouska a Švýcarska. Mezi jeho
blue-chip klienty patří Siemens, Bosch a Allianz.
Rozdělením času mezi Prahu a Bratislavu řídí Daniel
Weinhold skupinu fúzí a akvizic v Bratislavě. Řeší záležitosti velkých a významných společností jako jsou Goldman Sachs, Mitsui a Ministerstvo obrany.

a nemovitostí. Má působivou klientelu, která zahrnuje mj.
Českou spořitelnu, UniCredit Bank, Citibank a Komerční
banku.
Advokátní kancelář Weinhold Legal a její oddělení kapitálových trhů vedené Danielem Weinholdem pokračuje
v prohlubování odborných znalostí kapitálového trhu.
Dosáhlo třetího pořadí a pokračuje v prohlubování zkušeností, což dokazuje poradenství České spořitelně v oblasti
emisí dluhopisů a prostřednictvím společnosti Simpson
Thacher & Bartlett poradenství klientovi v otázkách spojených s nabídkou podílu v private equity a hedge fondech v České republice.
Advokátní kancelář Weinhold Legal se v oblasti restrukturalizací a insolvencí drží ve třetím pořadí. Skupina vedená Thilo Hoffmannem pokračuje v budování svých odborných znalostí a poskytovala poradenství klientům jako
jsou Robert Bosch, XXXLutz, Schiesser, Ernst & Young
a Mafra.
Advokátní kancelář Weinhold Legal upevnila v oblasti
bankovnictví a finančnictví svoji pozici ve třetím pořadí.
Jedním z hlavních klientů je Komerční banka (Societe Generale Group) a na Slovensku kancelář poskytuje bance
poradenství ve všech právních aspektech jejího podnikání, které zahrnuje přípravu smluvní dokumentace, poradenství v regulatorních záležitostech, zavádění nových
produktů, private placements a akvizice a projektové financování. Kancelář je dobře známá svým poradenstvím
v oblasti soudních sporů, nicméně na Slovensku je kompetentní poskytovat poradenství i v oblasti bankovnictví,
financí, kapitálových trhů a korporátních a obchodních
záležitostí.

• IFLR 1000
Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví a projektového financování, kapitálových trhů,
fúzí a akvizic, restrukturalizace a insolvence.
Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila ve třetím
pořadí v bankovnictví a projektovém financování. Vedena
Danielem Weinholdem poskytuje kancelář poradenství finančním institucím i úvěrovaným ve věcech financování
akvizic, projektového financování, financování majetku

„U advokátní kanceláře Weinhold Legal výslovně oceňuji
její dostupnost, vstřícnost a pochopení toho, čím se zabýváme. Je schopna poskytnout praktické řešení“ říká jeden
z klientů.

• European Legal Experts
Weinhold Legal je doporučena v oblastech bankovnictví,
kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akvizic, zastupování
v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního
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vlastnictví, IT a telekomunikací. Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann, Milan Polák a Martin
Lukáš, a seniorní advokáti Věra Tovey a Dušan Kmoch
jsou doporučeni v oblastech bankovnictví a finančnictví
(DW, PY, VT), korporátního práva, fúzí a akvizic (DW, PY,
TH, DK), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení
(MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT
a telekomunikací (ML). Pro Slovensko jsou partner Daniel
Weinhold a advokát Tomáš Čermák doporučeni v oblasti
korporátního a finančního práva.
„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že
právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“
„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku,
má významnou bankovní klientelu.“

• The International Who‘s Who
of Business Lawyers
Daniel Weinhold patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky z více jak 30
jurisdikcí v následujících kategoriích:
– The International Who‘s Who of Banking
Lawyers 2012, 2013 a 2014;
– The International Who‘s Who of Merger &
Acquisition Lawyers 2010, 2011, 2013 a 2014;
– The International Who‘s Who of Private Funds
Lawyers 2010;
– The International Who‘s Who of Project
Finance Lawyers 2012.
Daniel Weinhold a Milan Polák jsou právníci v České republice, kteří se umístili mezi lídry v oblasti soudního řízení v obchodních věcech.
– The International Who‘s Who of Commercial
Litigators 2012, 2013 a 2014.

Weinhold Legal
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Florentinum, Na Florenci 15
110 00 Praha 1
www.weinholdlegal.com
wl@weinholdlegal.com
225 385 333

Advokátní kancelář
White & Case
Představujeme White & Case
White & Case je právní firma s celosvětovou působností, o níž je známo, že poskytuje integrované, souvislé,
prvotřídní poradenství i v rámci několika jurisdikcí současně. Firma byla založena na newyorském Wall Streetu
v r. 1901. V současné době White & Case po celém světě
provozuje 39 kanceláří v 27 zemích v Severní a Jižní Americe, Evropě, na Středním Východě a v Africe.
Naše právní firma působí ve střední a východní Evropě
od r. 1990. V současné době máme kanceláře v Praze, Bratislavě, Bukurešti, Budapešti, Varšavě, Moskvě a Almaty.
Tyto kanceláře spolu úzce spolupracují na nejrůznějších
projektech s přesahem do těchto a jiných zemí střední
a východní Evropy.
V České republice poskytuje White & Case komplexní
právní a daňové poradenství od počátku r. 1991; vzhledem k 70 právníkům a daňovým poradcům, kteří pro ni
pracují, se v současné době v Praze jedná o největší mezinárodní právní firmu. Díky našim rozsáhlým lokálním
zdrojům jsme schopni personálně obsadit projekty jednotlivých klientů odborníky na příslušné oblasti práva, aby
byly zajištěny prvotřídní služby reflektující zájmy a potřeby našich klientů.

Naše pražská kancelář již poskytovala právní a daňové
poradenství řadě významných domácích a mezinárodních společností se zájmy v České republice. Našim klientům nabízíme plnou asistenci ve všech otázkách, s nimiž
se setkávají během svého podnikání a/nebo investování
v této zemi a v zahraničí. V rámci naší praxe se zaměřujeme na korporátní a obchodní právo, fúze a akvizice,
private equity, komplexní bankovní a finanční transakce,
včetně restrukturalizace a insolvencí, nemovitosti, soudní spory, arbitráž, hospodářskou soutěž a soutěžní a trestní právo.
Díky našemu početnému daňovému týmu jsme rovněž
schopni nabídnout našim klientům ucelené daňové poradenství potřebné pro jejich podnikání, včetně transakčního poradenství, a tím vzniká synergie mezi daňovým
a právním poradenstvím, aniž by bylo třeba najímat dva
odlišné poradce.
Právníci působící v naší pražské kanceláři jsou kvalifikováni k poskytování odborných služeb podle českého, anglického, slovenského, australského a newyorského práva.

White & Case Praha
Jsme přesvědčeni, že White & Case má jedinečnou pozici
k tomu, aby se ucházela o několik cen, a to z následujících
důvodů:
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• Řada významných případů zastupování za posledních • Významná pozice v oblasti finanční restrukturalizace
12 měsíců zahrnovala poradenství napříč různými
praxemi. Naše schopnost dodávat prvotřídní služby
ve všech klíčových praktických oblastech je pro klienty z komerčního hlediska velice přínosná.

• Naše schopnost strukturovat, vyjednávat a realizovat
komplexní transakce se opírá o naši domácí praxi v oblasti regulatoriky, daní, kapitálových trhů, pracovního
práva a hospodářské soutěže – je to klíčový faktor, který naši nabídku odlišuje od nabídek ostatních celosvětových firem. Naši právníci mají rozsáhlé a hloubkové
zkušenosti v odvětvích, v nichž působí naši klienti –
zejména v energetice, private equity, IT, TMT, chemickém průmyslu, biovědách a pojišťovnictví.

a insolvence, která nám umožnila zastupovat významné cizí a domácí klienty při restrukturalizaci dluhů
v tomto regionu; naše poradenství spočívalo v koncipování smluv o dočasném uspořádání poměrů, smluv
o úpravě splátkového kalendáře a přeměně dluhů
na akcie/obchodní podíly.

• Poradenství při téměř všech průlomových obchodech
na kapitálových trzích v zemi, včetně vůbec první IPO,
emise mezinárodních dluhopisů, eurobondů a většiny
emisí ostatních typů dluhových nástrojů.

• Jsme jediná mezinárodní právní firma v ČR s kompletní nabídkou prvotřídních daňových služeb.

• I naše schopnost poskytovat v ČR právní poradenství • V úzké součinnosti s naší bruselskou kanceláří poskyv otázkách anglického práva je jednou z deviz naší české a regionální transakční odbornosti a jsou to právě
často naše hluboké znalosti a dovednosti při řešení
všech aspektů anglického práva, které zde v Praze odlišují náš tým od početné konkurence v ČR. Nabídka
poradenství v otázkách anglického práva je jedním
z hlavních znaků a klíčových prvků pražské praxe.

tujeme našim klientům právní poradenství v otázkách
českého a evropského soutěžního práva a řešíme potřeby klienta vyžadující komplexní řešení. Jsme schopni z našeho bezprecedentního vztahu s týmem z bruselské kanceláře White & Case čerpat to nejlepší pro
naše klienty, mezi něž patří Unipetrol, Toshiba a ČSA,
abychom jmenovali alespoň některé, jimž jsme za poslední rok poskytovali v této oblasti poradenství.

• V oblasti fúzí a akvizic naše kancelář vykázala vynikající poslední rok, jak je ostatně patrné z níže uvedených
mandátů v řádu miliardy dolarů.

• Podle mergermarket má White & Case nejaktivnější
tým M&A v České republice – od r. 2005 se pohybuje
na prvním místě co do objemu obchodů a na druhém
co do hodnoty obchodů a v r. 2013 na prvním místě
v obou kritériích.

• Na českém trhu jsme jediná právní firma s celosvětovou působností, která má k dispozici tým odborníků
na kriminalitu bílých límečků umožňující poskytování
prvotřídních služeb, zejména globálním investorům
a akcionářům tuzemských firem.

Vybrané významné transakce
• Poradenství skupině PPF v souvislosti s prodejem je-

• White & Case má nejpočetnější a nejzkušenější tým
pro bankovní financování v České republice. Jak je
uvedeno níže, hráli jsme významnou roli v největších
případech financování kdy realizovaných na území
ČR, a řada obchodů, na nichž se poradensky podílel
náš tým, zahrnovala struktury vůbec první svého
druhu a používání ve světovém měřítku nejlepších postupů v oblasti bankovnictví a financování pro klienty,
kteří zde působí.
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jího 49% podílu v Generali PPF Holding v hodnotě 2,5
mld. EUR do vlastnictví Generali. V rámci transakce
skupina PPF nabyla pojišťovny Generali PPF Holding
v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a v Kazachstánu
za 80 mil. EUR. Dále jsme v této věci poskytovali poradenství PPF Investments ohledně aktivního swapu
s italskou pojišťovnou Generali. Touto transakcí Generali převezme kontrolu nad 38,46% podílem v ruské pojišťovně Ingosstrakh a PPF Investments nabude podíl
Generali (27,5%) ve dvou fondech typu private equity.

V rámci poradenství jsme řešili i problematiku souladu
s právními předpisy a regulace v regionu střední a východní Evropy.

• Poradenství RWE AG v souvislosti s prodejem jejího
100% podílu ve společnosti NET4GAS, s.r.o., provozovatele přenosové soustavy v hodnotě cca 1,6 mld. EUR
do vlastnictví konsorcia společností Allianz Capital
Markets GmbH a Borealis Infrastructure Management
Inc. Naše poradenství zahrnovalo komplexní služby
v oblasti společenstevního a daňového práva během
přípravné fáze prodeje a zapojeni byli taktéž naši odborníci v oblasti regulace energetického odvětví.

• Poradenství Advised Arx Equity Partners a Capital Dynamics v rámci akvizice většinového podílu ve společnosti Fincentrum a.s., jednom z největších poskytovatelů finančních služeb v České republice, za více než 65
mil. EUR. Akvizice podléhala povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále jsme v rámci transakce
klientovi poskytovali komplexní daňové poradenství,
včetně daňové prověrky, strukturování daní v rámci
několika jurisdikcí (Česká republika, Slovensko, Kypr,
Lucembursko) a post-transakční restrukturalizace.

• Poradenství společnosti Bochemie a jejím akcionářům,
Arx Equity Partners a Benson Oak, při prodeji části jejího podniku, včetně spotřebních značek SAVO a Biolit,
do vlastnictví společnosti Unilever, jedné z největších
globálních společností v oblasti spotřebního zboží. Poskytovali jsme komplexní právní a daňové transakční
poradenství na straně prodávajícího, včetně restrukturalizace předcházející prodeji v šesti zemích střední
a východní Evropy, právní a daňové prověrky a sjednávání podmínek transakčních dokumentů. Transakce zahrnující převod souvisejících obchodních značek a dalších práv duševního vlastnictví podléhala regulačnímu
povolení úřadů na ochranu hospodářské soutěže.

• Poskytování poradenství ČSA a zastupování tohoto klienta v řízení před Evropskou komisí ve věci povolení
restrukturalizačního plánu ČSA. White & Case poskytovala klientovi a Ministerstvu financí ČR poradenství
v ekonomických i právních otázkách týkajících se restrukturalizace veřejné podpory, včetně koncipování

restrukturalizačního plánu a dalších podání, účasti
na jednáních s pracovním týmem Evropské komise.
Kromě toho jsme ČSA úspěšně zastupovali v řízení
před Evropskou komisí ve věci otázky, zda úvěr poskytnutý společností Osinek, a.s. představuje veřejnou
podporu neslučitelnou s vnitřním trhem.

• Zastupování

ČGS, českého výrobce pneumatik pro
použití v zemědělství, průmyslu a motocyklových pneumatik, v rámci jeho významné akvizice slovinského
výrobce pryže, společnosti Savatech za 65 mil. EUR.
Savatech má osm dceřiných společností zajišťujících
prodej a v roce 2011 měla konsolidovaný obrat ve výši
123 mil. EUR. Akvizice představovala jednu z největších zahraničních investic ve Slovinsku v roce 2012.

• Poradenství

konsorciu jedenácti bank v čele
s UniCredit v souvislosti s financováním EP Energy,
dceřiné společnosti Energetického a průmyslového
holdingu ve výši 1 mld. EUR. Jedná se o vůbec největší
financování českého dlužníka z řad obchodních společností v České republice.

• Poradenství AVAST Software v nejrůznějších právních
a daňových otázkách, včetně akvizice 100% podílu
ve společnosti IT Agents Interactive Software Solutions GmbH, rakouské společnosti (SEO) v počáteční
fázi vzniku, jejíž softwarové produkty klient integroval do svého mobilního produktu. Naše práce i nadále
zahrnuje řešení otázek týkajících se globální ochrany
v oblasti informačních technologií, běžné poradenství
ohledně obchodních známek, autorských práv, softwaru a ochrany údajů.

• Zastupování České exportní banky, a.s., v souvislosti s exportním úvěrem ve výši 485 mil. EUR poskytnutým společnosti Adularya Enerji Elektrik Üretimi
ve Madencilik A.Ş. k financování výstavby tepelné
elektrárny Yunus Emre a nákupu těžebního zařízení
pro uhelné doly v Turecku.

• Zastupování společnosti Toshiba v rámci komplexních
soudních řízení ve věci kartelového šetření zahájeného
ze strany ÚOHS a Evropské komise. Dále jsme společnost Toshiba zastupovali před Nejvyšším správním
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soudem České republiky v rámci šetření ze strany
ÚOHS ohledně produktů CRT (technologie katodových
trubic.

přijetí k obchodování na Lucemburské burze cenných
papírů.

• Poskytování právní asistence TMT Czech a.s. v úzce
• Zastupování České exportní banky, a.s., jakožto věřitele, aranžéra, agenta a agenta pro zajištění, v rámci
financování poskytnutého společnosti Energo-Pro
Bulgaria EAD pro účely akvizice skupiny VEZ Energia
Holding, provozovatele několika vodních elektráren
v Bulharsku, v hodnotě cca 68 mil. EUR.
• Právní asistence České spořitelně v souvislosti s exportním dodavatelským úvěrem zajištěným agenturou
EGAP k financování rekonstrukce a rozšíření části „Velké hedvábné cesty“ v Ázerbajdžánu, včetně souvisejících dodávek strojního zařízení a technologií převážně
českého původu. Jedná se o jednu z největších transakcí připravenou českými bankami (409 mil. EUR).
• Zastupování České spořitelny a.s. jakožto agenta a věřitele syndikovaného financování poskytnutého společnosti Oděvní podnik v souvislosti s insolvenčním
řízením proti této společnosti.

• Zastupování JP Morgan, jakožto vedoucího manažera,
v rámci emise prioritních zajištěných dluhopisů s úrokem ve výši 5,875 % se splatností v roce 2019 v hodnotě 500 mil. EUR realizované společností EP Energy.
Transakce probíhala souběžně se seniorními termínovanými úvěrovými linkami do výše 577 mil. EUR
a 10 575 mil. Kč.

• Zastupování

Barclays Bank PLC, Citigroup Global
Markets Inc., Goldman Sachs International a Société
Générale, jakožto společných vedoucích manažerů,
v rámci nabídky dluhopisů s úrokem ve výši 4,250 % se
splatností v roce 2022 v hodnotě 700 mil. USD a dále
dluhopisů s úrokem ve výši 5,625 % se splatností v roce
2042 v hodnotě 300 mil. USD realizované společností
ČEZ a. s. na zahraničních kapitálových trzích.

• Zastupování společnosti České dráhy, a.s., provozovatele státní železniční dopravy, jakožto emitenta
v rámci emise dluhopisů s úrokem 4,125 % EUR se
splatností v roce 2019 v hodnotě 300 mil. EUR a jejich
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sledovaném sporu proti společnosti Telefonica O2, jednomu z největších mobilních operátorů v České republice, v souvislosti s působením alternativních operátorů v České republice.

• Zastupování akcionářů společnosti Cognitive Security
s.r.o. při prodeji jejího podílu ve společnosti do vlastnictví globální technologické společnosti Cisco Systems Inc. Transakce zahrnovala daňovou a právní prověrku v oblasti práv duševního vlastnictví a související
služby.

• Zprostředkování dohody o narovnání mezi společnostmi Airbus Military a OMNIPOL jakožto prodávajícími
a Ministerstvem obrany České republiky jakožto kupujícím v souvislosti s kupní smlouvou ohledně akvizice
vojenských letounů v hodnotě 150 mil. USD.

• Asistence společnosti Valeant v rámci interních šetření ve věci možné korupce ze strany obchodních
zástupců společnosti a dále zastupování společnosti
v souvisejícím trestním a správním řízení před SÚKL.

• Zastupování UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jakožto agenta v souvislosti se smlouvou o seniorním
úvěru do výše 110 mil. EUR poskytnutým společnosti
Development Florentinum s.r.o. v souvislosti s výstavbou kancelářského a nákupního komplexu v Praze 1.

•

White & Case
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Na Příkopě 8
110 00 Praha 1
www.whitecase.com
info@prague.whitecase.com
255 771 111

Advokátní kancelář
Wolf Theiss

A

dvokátní kancelář Wolf Theiss, založená
v roce 1957 ve Vídni, se řadí k předním právním firmám v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy. Firma si vytvořila své
renomé díky kombinaci svých znalostí místního prostředí
a mezinárodních standardů kvality.
Od doby svého vzniku se firma rozrostla do třinácti zemí
(Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina), v nichž má
v současné chvíli celkem 14 poboček a které spojují dnes
přes 340 Wolf Theiss právníků s rozličnou škálou oblastí
dovedností a profesních zkušeností.
Pražská pobočka Wolf Theiss se dynamicky vyvíjí. V poslední době poskytuje poradenství především v oblasti
velkých energetických a infrastrukturních transakcí
a projektů jako např. poradenství uchazeči ohledně potenciální koupě společnosti Net4Gas. Pražští právníci
Wolf Theiss zprostředkovávají klientům dále také poradenství ohledně českého práva a dalších právních řádů
v regionu střední Evropy. Dobrým příkladem je asistence při akvizici společnosti AVE ze strany EP Industries,
kde jsme zajišťovali poradenství ohledně due diligence
(právní prověrky) a financování i vyjednávání akviziční
dokumentace.

Většinu naší práce zahrnuje zastoupení mezinárodních
klientů v přeshraničních transakcích a projektech. Nabízíme našim klientům znalosti a právní poradenství v následujících oblastech:
• Bankovnictví a finance
• Kapitálové trhy
• Právo hospodářské soutěže a sporná řízení
• Fúze a akvizice
• Řešení sporů
• Pracovní právo
• Energetika a obnovitelné zdroje energie
• Infrastruktura
• Právo duševního vlastnictví a informační technologie
• Mezinárodní arbitráž
• Investiční fondy
• Life Science
• Veřejné zakázky
V České republice působí právníci Wolf Theiss již od roku
1990 a jejich pražská kancelář patří k předním mezinárodním právnickým firmám v zemi. Svědčí o tom to, že byla
již dvakrát odborným měsíčníkem International Financial
Law zvolena Nejlepší právnickou firmou roku (2007, 2010).
Český tým v Praze kombinuje své znalosti českého, rakouského a amerického práva tak, aby poskytoval svým
klientům řešení jejich individuálních problémů z lokální
i mezinárodní perspektivy.
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Činnost pražské kanceláře Wolf Theiss zahrnuje všechny
klíčové oblasti komerčního právního poradenství, zejména fúze a akvizice, bankovnictví a finance, nemovitosti,
právo hospodářské soutěže a sporná řízení, jakož i privatizaci, veřejné zakázky a koncese. Poskytujeme poradenství zahraničním a tuzemským společnostem, místním
i mezinárodním finančním institucím při významných
akvizicích, divesticích, joint ventures, financování a restrukturalizacích.
Ke každému případu a ke každému klientovi přistupujeme individuálně a hledáme pro ně na míru šitá řešení.
Znamená to, že navazujeme dlouhodobé vztahy s klienty
a uvažujeme strategicky, se zřetelem na jejich vize o budoucnosti. Díky udržování dobrých kontaktů s regulačními úřady a orgány veřejné správy jsou naši klienti vždy
o krok napřed v rychle se proměňujícím podnikatelském
a právním prostředí.

•

Wolf Theiss
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:
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Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
www.wolftheiss.com
praha@wolftheiss.com
234 765 111

ŽIŽLAVSKÝ,
advokátní kancelář
KDO JSME
Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ vznikla v roce 1991.
Od roku 2008 působí ve formě právnické osoby.
Nabízíme specializované služby v oblasti Insolvencí
a restrukturalizací, litigací a M&A transakcí.
Využíváme zkušeností a potenciálu advokátů
a insolvenčních správců v korporacích:
ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
AS ZIZLAVSKY v.o.s., insolvenční správci
Institut insolvence v.o.s.
Známe reálnou praxi českých soudů. Spolupracujeme
s ekonomickými a daňovými poradci, znaleckými ústavy, interim manažery a odborníky v oblasti turn-around
managementu. Jsme nezávislá česká kancelář se sídlem
v Praze a celostátní pobočkovou sítí v obvodech krajských
soudů.
Pracovali jsme na nejvýznamějších případech soudních
reorganizací podniků v České republice. Máme unikátní
know-how pro akvizice „distressed“ aktiv. Získali jsme
praktické zkušenosti se specifickými M&A transakcemi,
včetně přenesených reorganizací, kde investor nabývá
od původního vlastníka cílovou korporaci nebo její podnik
po očištění od starých dluhů.

NĚKTERÉ NAŠE REFERENCE
VELKÉ KORPORACE
PILSEN STEEL
soudní reorganizace metalurgicko-strojírenského podniku
PA EXPORT
právní zastoupení banky při úspěšném uplatnění miliardových pohledávek
ECM CHINA
koncernové insolvenční řízení s winding-up procedurou
v Hong Kongu
BESTSPORT
výkon funkce odděleného insolvenčního správce se
zvláštním povolením
SAZKA
expertíza a soudní přezkum koncernových vztahů SAZKA
a BESTSPORT
ČKD KH
výkon funkce odděleného insolvenčního správce se
zvláštním povolením
BALLI STEEL
řešení miliardových pohledávek cestou insolvenční administrace v Londýně
PLYNOSTAV
soudní reorganizace plynárenského podniku
MILTRA B
soudní reorganizace mlékárenského podniku
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STŘEDNÍ A MALÉ PODNIKY (SME)
JOB AIR Technic
právní zastoupení banky jako věřitele při řešení stamilionových pohledávek syndikátu bank v insolvenčním řízení
SAMETEX
soudní restrukturalizace textilního podniku – unikátní
koncept reorganizace s plným uspokojením všech věřitelů
NEMOCNICE KH
insolvenční řízení s úspěšným uplatněním nároků vůči
osobám odpovědným za vyvedení aktiv dlužníka (statutární orgán, ovládající osoba)
SUGAL
zpeněžení zemědělského podniku v konkursu pod kontrolou věřitelů
SME reorganizace
mnoho reorganizací středních a malých podniků podle
nové právní úpravy
MODŘANY POWER
právní zastoupení – úspěšné zamítnutí šikanózního insolvenčního návrhu

RETAILOVÉ POHLEDÁVKY
HYPOTÉKY
komplexní řešení hypotéčních pohledávek banky za využití vlastní pobočkové sítě v obvodech všech insolvenčních soudů na celém území České republiky.

NÁŠ TRŽNÍ PODÍL
Náš tržní podíl na všech aktuálních
soudních reorganizacích v České
republice činí 33% (2014).
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PRŮVODCE NAŠÍ NABÍDKOU
REORGANIZACE
Náš tým pracuje na nejvýznamnějších případech reorganizací v České republice. Získali jsme unikátní know-how.
Přinášíme svým klientům ověřená řešení. Pracujeme
pro korporace, společníky, banky, věřitele a strategické
a finanční investory. Poskytujeme služby insolvenčních
správců se zvláštním povolením, které zákon vyžaduje
pro všechny typy reorganizací.
TRANSAKCE
Víme, jak získat profit ze zadlužených podniků. Krize je
příležitost ke změně. Korporace vznikají a zanikají, ale
jejich aktiva zůstávají. Výhodná koupě cizích hodnot je
rychlejší než jejich budování. Pomáháme společníkům optimalizovat odchody ze společností. Zajišťujeme investorům výhodné M&A transakce a investice do „distressed“
aktiv. Zvyšujeme míru uspokojení pohledávek věřitelů.
ZASTUPOVÁNÍ
Dvacet let se zaměřujeme na zastupování korporací, bank
a věřitelů v insolvenčních řízeních a soudních sporech.
Jako specialisté navazujeme na práci interních právníků
a šířeji orientovaných advokátních kanceláří. Známe reálnou praxi českých soudů. Využíváme ve prospěch svých
klientů praktické zkušenosti z mnoha set případů, které
jsme řešili jako advokáti a insolvenční správci.
SLUŽBY SPRÁVCŮ
Máme bezpečnostní prověrky a zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Poskytujeme
služby insolvenčních správců v konkursech i reorganizacích. Zajišťujeme systémová řešení balíků retailových
pohledávek v oddluženích. Využíváme efektivní postupy
založené na zkušenostech ze stovek řešených případů.
EXPERTÍZY
Insolvence a restrukturalizace korporací s centrem hlavních zájmů v České republice (COMI) podléhá českému
právu. Náš přínos spočívá v důkladné znalosti českého
justičního prostředí. Pomáháme přijímat praktická a kvalifikovaná rozhodnutí. Sledujeme váš ekonomický zájem
i ochranu před lokálními manažerskými riziky.

NÁŠ TÝM PRO INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Michal Žižlavský,
JUDr.

Adam Sigmund,
Mgr.

Hana Himmatová,
Mgr.

vedoucí equity partner
insolvenční správce
zvláštní povolení

equity partner
insolvenční správce
zvláštní povolení

equity partner
insolvenční správce
základní povolení

Michal Beran,
Mgr.

Petr Veselý,
Mgr.

Anna Dvořáková,
Mgr.

advokát – partner

advokát – partner

advokát

Martina Suchomelová,
Mgr.

Zbyněk Petr,
JUDr.

Klára Žižlavská,
Mgr.

advokát

advokát

právník

Michal Brychta,
Mgr.

Barbora Zouchová,
Mgr.

Stanislav Polena,
Mgr.

právník

právník

právník

Karolína Mrázková,
Ing.

Tereza Čechová,
DiS.

Lenka Kepková,
Ing.

obchodní ředitelka

manažer insolvencí

ekonom

ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář
ADRESA:
URL:
E-MAIL:
TELEFON:

Široká 5
110 00 Praha 1
www.zizlavsky.cz
ak@zizlavsky.cz
224 947 055
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Advokátní kancelář
Allen & Overy

A

llen & Overy has led the market throughout its
80-year history. In 2012 we continue to bring
new and original ways of thinking to the most
complex legal challenges clients face.

We also continue to develop our network of associate law
firms in 100 other countries, regularly bringing them together with our own lawyers and clients to share ideas
and strengthen working ties.

Over the past year we have advised on the largest ever
Sukuk in Saudi Arabia and the first Saudi Sovereign
Sukuk, the financing for the world’s largest solar plant
in Arizona and took the lead role in the largest ever sovereign debt restructuring which was pivotal in the Eurozone crisis bailout package – to name just a few marketleading achievements.

So when we talk about global coverage, we’re not just
talking about having offices in some important cities
around the world. We mean being able to pull together all
our resources and direct them to what our clients need in
almost any country, at any time.

So although we have a long heritage, there’s nothing oldfashioned about our thinking.
It’s because of our long history and huge experience that
we have the confidence to think creatively, to take carefully calculated risks and to support new approaches to
our client work.
Over the years this approach has seen us build one of the
largest international networks of any law firm, with 42 offices in 29 countries. Most recently we have broken new
ground and invested in offices in Hanoi, Ho Chi Minh City,
Casablanca and Istanbul.
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Allen & Overy in the Czech
Republic
Since first entering the Czech Republic in 1992 we have
firmly established ourselves as one of the leading providers of legal services in the Czech Republic. Our strength
is in our lawyers’ combined international experience and
in-depth knowledge of the Czech legal and regulatory environment.
Most of our lawyers are Czech and many of them have
completed post-graduate studies in the U.S., the UK and

Germany; they have spent time working in our global
offices, in particular London. To reinforce this breadth
and depth of experience, all of our lawyers, including our
three partners, take part in regional and global training
with colleagues across the Allen & Overy global network.

Practices
• Anti-Bribery and Corruption
• Antitrust/Competition
• Asset Management
• Banking and Finance
• Capital Markets
• Corporate Governance and Compliance
• Corporate and M&A
• Emerging Markets
• Employment and Benefits
• Environment
• Financial Services
• Regulation and Investigations
• Insurance
• Intellectual Property
• Litigation, Arbitration and
• Dispute Resolution
• Projects
• Public International Law
• Public Law
• Real Estate
• Restructuring
• Tax
• Sectors
• Energy
• Financial Institutions
• Hotels and Leisure
• Industrial and Manufacturing
• Infrastructure and Transport
• Life Sciences
• Mining and Metals
• Private Equity
• Real Estate
• Retail and Consumer Goods
• Telecommunications, Media and Technology

Recent awards
• Czech Law Firm of the Year – IFLR European Awards
2013
In
• April 2013, Allen & Overy received the „IFLR Czech
Republic Law Firm of the year“ award at the 14th Annual IFLR European Awards.
• Best Law Firm in Banking and Finance – Winner Czech
Law Firm of the Year Awards 2012
In
• November 2012, Allen & Overy has won the „Banking and Finance“ category at the fifth Czech Law Firm
of the Year awards organized by EPRAVO.CZ.
• Top Employer amongst Law Firms – Czech Students
Union TOP Employers survey 2011, 2012 and 2013
• For the second consecutive year, Allen & Overy was
singled out by the best Czech students as their chosen
future employer amongst law firms, according to the
Czech Students Union 2012/2013 survey.
• Allen & Overy awarded for its continuous support of
Pro Bono in the Czech Republic

On the occasion of the third anniversary of the ‚Pro bono
centrum‘ project, Allen & Overy has received an award
from Pro Bono Aliance, formerly known as civil society
organization Public Interest Lawyers Association (PILA).

•

Allen & Overy
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

V Celnici 1031/4
110 00 Prague 1
www.allenovery.com/czechrepublic
prague@allenovery.com
+420 222 107 111

www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 213

Advokátní kancelář
Balcar Polanský
Eversheds
Executive summary
• providing services through stable teams capable of adThrough its offices in Prague, Ostrava and Bratislava, Balcar Polanský Eversheds provides a comprehensive range
of legal services in the commercial, financial and banking
sectors as well as in relation to M&A transactions, real
estate and Dispute Resolution.
The practical experience we have gained since 1990 puts
us significantly ahead of most other firms in the Czech
legal services marketplace.
As a member of Eversheds International, we are part of
one of the largest full service law firms in the world.

justing instantly to changing requirements;
• cooperating with clients taking into account their
wishes and needs;
• global network – with 44 law offices across Europe,
Asia, Africa and the Middle-East, all integrated into
the Eversheds International network, together with
other “best friend” and cooperating law offices in other
parts of the world, our law firm is capable of fulfilling
your needs anywhere they arise.

Client service

Some of the reasons our clients choose us include:

When providing legal services we abide by the following
principles:

• practical experience – long-term experience acquired

• We consider legal services not only a results oriented

both in the Czech Republic and abroad enables us
to provide legal services tailored specifically to your
needs;
• continuity in the provision of services – the key to successful cooperation is continuity, in particular when it
comes to:
• long-term cultivation of mutually beneficial relationships;

activity, but also aligned with client’s long-term interests.
• We fully respect the client’s right to oversee and optimize what they spend on legal services.
• We consider legal services a complex activity comprising analyzing the existing state of affairs, creating
possible alternatives for future development, including assessing the possible risks involved, proposing
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specific legal solutions and securing their practical enforcement, all this while taking into account non-legal
consequences.

Eversheds – the facts
• One of the largest full service law firms in the world
with over 5,000 people including more than 570 partners and over 3,500 legal advisers.
• 44 offices in major cities across Europe, the Middle East, Africa and Asia. Office locations include:
Amman, Abu Dhabi, Amsterdam, Baghdad, Berne,
Birmingham, Bratislava, Brussels, Bucharest, Budapest, Cambridge, Cardiff, Copenhagen, Doha, Dubai,
Dublin, Edinburgh, Geneva, Hamburg, Hong Kong,
Ipswich, Johannesburg, Leeds, London, Madrid, Manchester, Milan, Munich, Newcastle, Nottingham, Ostrava, Paris, Prague, Riga, Riyadh, Rome, Rotterdam,
Shanghai, Singapore, Stockholm, Tallinn, Vienna, Vilnius, Warsaw and Zurich. In addition, we have close
relationships with preferred law firms across Europe,
Middle East and America.
• Service ethos – excellence in service delivery is our
first commitment; a service which is tailored and guaranteed to exceed your expectations.
• Advocates of transparency, value based billing and
pioneers of partnering in the legal market – aiming to
reflect value of work done; not the cost of providing it.
• Providing control over costs – championing the cause
closest to clients’ hearts.
• Practising proactive legal and risk management: prevention not cure.

We are ranked in:
• Legal 500
• Chambers
• IFRL 1000 •
Balcar Polanský Eversheds
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Revoluční 15
110 00 Prague 1
www.balcarpolansky.cz
office@bapol.cz
+420 251 009 111
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Bělina & Partners
Law Firm

T

been involved in the issues of the dominant position of
competitors, forbidden cartel agreements and mergers
of competitors, and it represents clients in administrative proceedings held by the Office for the Protection of
Competition.

In terms of personnel and clientele, the Bělina & Partners
Law Firm is a successor to the activities of Advokátní
kancelář Kříž a Bělina s.r.o., which began its operations
back in 1991. It is not satisfied with “merely” practising
law, but offers its clients the necessary overlap on a pedagogical, scientific and legislative level.

The Bělina & Partners Law Firm provides legal consultation to contracting authorities and suppliers in the
framework of public procurement. The Bělina & Partners
Law Firm has extensive experience with preparation of
tender documentation, fulfilment of registration requirements, preparation of the related contracts, assessment
and evaluation of tenders as part of award procedures,
opposition proceedings, representation before the Office
for the Protection of Competition and supervision over the
implementation of public contracts.

he Bělina & Partners Law Firm provides
comprehensive legal services to clients located
in both the Czech Republic and abroad. In this
framework, the Law Firm covers a broad range
of legal fields and co-operates with the appropriate number of attorneys with the required specialisations and
language skills.

The Bělina & Partners Law Firm provides legal services
in all principal areas of law. These include legal services
in corporate matters such as establishing a company,
administering corporate affairs, decreasing and increasing the registered capital, convening general meetings,
concluding shareholder agreements and fulfilling registration and notification duties. Its attorneys have years
of experience in providing legal services in the area of
transformations of corporations, transfers of ownership interests, sales of businesses in whole or in part
and privatisations. Within the field of commercial law,
the Bělina & Partners Law Firm also provides legal services in the area of contracts and litigation. It has long
216 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Its attorneys offer clients years of experience in representation in legal, arbitration (including international arbitration) and administrative proceedings. In terms of local
competence, we provide legal services at courts and authorities throughout the entire Czech Republic. We collect
sets of receivables and collaborate with verified executors. The partners of the Bělina & Partners Law Firm are
arbitrators at the Arbitration Court attached to the Czech
Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of
the Czech Republic.

Other principal fields of law in which the Bělina & Partners Law Firm is involved include labour law, collective
bargaining and social security law. We provide legal services to employers and employees in an extent ranging
from general matters to the solution of complex factual
and legal situations that can arise in employment relationships. With respect to labour law, the attorneys of the Law
Firm are involved in the preparation of contracts and legal assessments concerning rules applicable at the workplace and remuneration, and they represent clients from
a range of employees and employers before the courts
and authorities.
The Bělina & Partners Law Firm is a member of the International Practice Group – an international association of
approximately 100 law firms and tax advisors.

•

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Pobřežní 370/4
186 00 Prague 8
www.belinapartners.cz
recepce@belinapartners.cz
+420 226 287 000
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Advokátní kancelář
Bird & Bird
Who we are

Our approach

Formed in London in 1846, Bird & Bird has developer into
a truly global law firm, with the majority of work now
done outside the UK. Today we have more than 1.000 lawyers working as a cohesive team providing legal services
in all key areas of commercial and business law.

We serve a number of innovative and growing businesses where technology and regulation have a significant
impact such as automotive, energy & utilities, aviation,
banking & finance, communication, life sciences, information technology. We combine exceptional legal expertise
with deep industry knowledge and refreshingly innovative thinking to help clients achieve their long term goals.

Over 160 years of our existence Bird & Bird has built a
reputation of highly qualified team of experts repeatedly
recognised and awarded by international independent
surveys and directories, among others in the area of intellectual property, life sciences, communications and information technology, dispute resolution and many others.

Bird & Bird has 23 offices located
across 16 countries in the world:
Abu Dhabi, Beijing, Bratislava, Brussels, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hamburg, Helsinki, Hong Kong,
London, Lyon, Madrid, Milan, Munich, Paris, Prague,
Rome, Singapore, Stockholm, Shanghai and Warsaw.
We also have a special working group focused on Russia,
India and work closely with selected legal companies in
key jurisdictions in Eastern Europe, Africa, Middle East,
Asia and the United States of America where we have no
offices.
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As an international firm we excel in providing global advice
within the local context. Our lawyers know their local legal
frameworks in exceptional detail, which is why, as a team,
we’re well known for our ability to manage complex, crossborder projects and deals with such seamless success.

Bird & Bird Team
Our team in the Czech Republic and Slovakia comprises
experienced highly qualified legal experts who provide
the top level service to our clients. We advise global corporation and companies in all aspects of commercial and
business law including:

• Banking and finance
• Corporate/ M&A
• Commercial law
• Data protection
• Dispute resolution

• Employment
• EU and competition
• Intellectual property
• International finance
• Outsourcing
• Public sector
• Real estate and construction
• Restructuring and insolvency
International Awards:

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

Sources say: “It gave me huge comfort to deal with an
international firm with a Czech office.”
Chambers Europe, IP, Česká republika, 2013

Sources say: “The lawyers’ substantive knowledge is
impressive.” “They have a strong focus on IT.”

Legal Business Awards 2013 – TMT Team of the Year

Chambers Europe, TMT, Česká republika, 2013

Managing IP 2013:
• IP Firm of the Year
• High Tech Team of the Year – Patents, Europe

“It feels like they are our in-house counsel, rather than
external.”

Who’s Who Legal 2013
• Patents Law Firm of the Year
• Life Sciences Law Firm of the Year
• IT & E-commerce & Data Protection Law Firm of the
Year
• Regulatory Communications Law Firm of the Year

“Working with them is very refreshing as they are advisers in the true sense of the word: business-oriented
and always a few steps ahead of you, with solutions
for any situation.”

2013 – Women in Business Law Awards Winner Europe

Leading clients include:

Chambers Europe, Česká republika, 2012

Chambers Europe, Česká republika, 2012

“The firm “really adds value” in dealing with complex
oppositions, cancellations and other contentious matters, such as civil infringement litigation and anti-counterfeiting.”
World Trade Mark Review, Česká republika, 2012

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

•

What they say about us:
Bird & Bird is ‘one of the strongest law firms working
within Eastern Europe’. Ivan Sagál leads the team.
EMEA Legal 500, Česká republika, 2013

Bird & Bird, s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Na Příkopě 583/15
110 00 Prague 1
www.twobirds.com
prague@twobirds.com
+420 226 030 500
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Advokátní kancelář
Clifford Chance

C

lifford Chance has an established presence in
the Czech Republic having opened its Prague
office back in 1995. Today, the office has a staff
of around 40 legal and tax professionals ensuring that we have the capacity to offer comprehensive advice on local, regional and international matters.
The Prague office offers a full service practice with coverage of all relevant areas of commercial law as well as the
provision of tax advisory services. Lawyers of the Prague
office provide multi-lingual support and are able to advise
according to Czech, English, EU, as well as Slovak law
through our dedicated Slovak Desk.

cusing primarily on the following areas: mergers & acquisitions, general corporate advisory, commercial law and
regulatory issues.
We are at the forefront of legal developments and have a
sound understanding of the business and legal environment in a number of sectors, including private equity,
energy and infrastructure, healthcare, life sciences and
chemicals, and TMT.
Our balance of international presence, depth of skills and
resource, sector focus and expertise enables us to meet
the needs of our clients in the Czech and Slovak Republics, particularly on multi-jurisdictional transactions.

• Widely recognised as a leading law firm on the Czech
market we are ranked by the most respected legal directories as a top tier firm in the key legal disciplines
on we which we primarily focus.

• In 2013 Clifford Chance was named ‘European Law
Firm of the Year’ and ‘International Law Firm of
the Year’ by the legal ratings agency Chambers &
Partners.

Corporate practice
Lawyers of our Prague office offer legal expertise on the
full spectrum of corporate and commercial activities, fo220 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Major recent client assignments includes advising:

• Czech Coal Group on the negotiation of a 50-year
coal supply contract with ČEZ with the potential future acquisition of ČEZ’s Počerady power plant with
the installed capacity of 1000 MWe, based on two put
options.

• Pfizer on the due diligence, structuring and implementation of the separation of its Czech and Slovak animal health businesses as part of a global transaction.

• Emma Delta on its successful bid for a controlling

stake in Greek gaming monopoly Hellenic Football
Prognostics Organization S.A. (“OPAP”).

Major recent client assignments includes advising:

• Erste Group AG and Komerční banka, a.s. in con• RWE Supply & Trading CZ, a.s., a Czech subsidiary of RWE, on a complex asset swap transaction with
Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe)
Limited, consolidating and streamlining RWE’s Czech
gas distribution and sales business.

nection with financing of EUR 59 million structured
acquisition financing to acquire Czech manufacturing
company Primus CE s.r.o. and to refinance its existing
indebtedness.

• UniCredit Bank Czech Republic, a.s. as agent and
• KKCG on the M&A and financing aspects of the takeover of SAZKA a.s., including most recently on the acquisition of the remaining 50% stake in SAZKA from
PPF a.s.

mandated lead arranger and Citibank Europe plc,
Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. and Komerční banka, a.s. as arrangers in connection with 3 billion financing for Telefonica Czech
Republic, a.s.

• The Riverside Company on the cross-border acquisition of a majority stake in Bohemia Interactive Simulations, the market leading developer and provider of
games for training technology and interactive simulation systems.

• Mitsui & Co., Ltd. on a joint venture with Spanish
water group Gestión Integral del Agua, S.A (“Aqualia”) involving the potential acquisition of a 49% equity stake in Aqualia Czech, S.L. which holds Severomoravkse Vodovody a Kanalizace (SmVaK), a Czech
water company that operates a network of 80 water
management plants in the region of north Moravia
and Silesia.

Finance practice
over the past 17 years, our finance practice in Prague
has built up an excellent reputation in the Czech market with its dedicated team focusing on the full range of
banking, finance and capital markets transactions. The
experience of our professionals extends to all forms of
(syndicated and single bank) cross-border and domestic
banking transactions in the Czech Republic and Slovakia.
The synergy between our insolvency and finance teams
has also allowed us on the restructuring of existing distressed financings.

•a

syndicate of banks led by Erste Bank and
Československá obchodní banka in connection
with the CZK 10 billion recapitalisation facility for
FALCON BORROWER S. a ´r.l. and TMCZ HOLDCO II
(LUX) S. a ´r.l, companies holding an almost 40% stake
in T-Mobile CZ.

• UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

as one of the
joint-lead managers in respect of a EUR 200 million
Eurobond offering to be issued by the City of Prague.

• Citigroup Global Markets Limited and J.P. Morgan Securities plc as to both English and Slovak law
for a Reg S Eurobond issued by SPP Infrastructure Financing B.V., and guaranteed by Eustream, a.s., a Slovak gas transmission system operator.

• OTE, a.s. the state-owned electricity and gas market
operator, on financing its operational needs and interim financing to fund mandatory subsidies for energy
from renewable sources.

Real estate practice
the real estate department of the Prague office of Clifford
Chance was established in 1997 and today its team of
specialists headed by Emil Holub is one of the most wellestablished and specialised real estate practices. Our
specialists advise on the most significant transactions on
the Czech and international market and thus have wide
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experience in all aspects of real estate law, including
tax advisory services. Our real estate practice group has
many years of experience and extensive resources at its
disposal to handle multi-layered deals, including acquisition and sale and the preparation of complex documentation. Thanks to the global Clifford Chance network, our
real estate practice has gained exceptionally broad experience and has been involved in a number of extraordinary and innovative transactions on the Czech and international real estate market.
Major recent client assignments includes advising:

• Aberdeen Asset Management Deutschland AG
(three open-ended German funds) on the monumental sale of “The Park”, the pre-eminent office park
in Prague, to an affiliate of Starwood Capital Group
for an undisclosed sum. This particularly sophisticated transaction involved acting on behalf of three
German open ended funds selling a complex of 12
buildings vested in 5 limited liability and 4 limited
partnerships. This constitutes the largest office
investment transaction in the Czech Republic
ever.

sq. m. light manufacturing facility at the Kolín-Ovčáry
industrial zone for Ingersoll Rand Equipment Manufacturing.

• Skanska Property Czech Republic on the acquisition of Corso IIB project in Prague 8 Karlín.

Insolvency law and restructuring
the Prague office of Clifford Chance has a team of 11
specialists, including 2 partners, focusing on the area
of restructuring and insolvency. Depending on the particular case, which may often also include tax, financial,
corporate or real estate aspects, the number of specialists can be increased, as required. In close cooperation
with the office’s corporate and real estate practices, the
restructuring & insolvency team regularly advises clients
on the most complicated, demanding and complex mandates. Its members benefit from deep banking & finance
experience especially when advising clients on post-commencement financing of insolvent companies, an area in
which the team dominates the market.
Our most significant transactions have included
advising:

• Union Investment Real Estate (open-ended German
investment fund) on sale of Trianon office building in a
prominent office district in Prague 4 – Budějovická to
REICO real estate investment fund owned by Česká
spořitelna, part of Erste Bank Group.

• Rodamco Česká republika, s.r.o., part of UnibailRodamco Group as majority joint venture partner
with Orco Property Group on the development of a
new shopping centre in Prague, a complex joint venture with Orco Property Group and acquisition of
project land by the JV from Orco Property Group. The
primary purpose of the partnership is the construction
of the shopping mall on the site of a former railway station in the district of Bubny, Prague 7, with residential,
office and retail complexes also planned in the same
area.

• Goodman Czech Republic on the acquisition of a
plot of land and the turn-key development of a 30,000
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• KKCG Industry B.V. as post-commencement financier on various aspects of insolvency proceedings
against of PILSEN STEEL s.r.o. The advice primarily
involved regular post-commencement financing to
maintain going concern of the company and subsequent combination of regular post-commencement
financing and out-of-balance sheet title financing (so
called tolling, used for the first time in insolvency),
potential participation of the client in PILSEN STEEL’s
reorganisation including specific aspects of the available reorganisation scenarios, and negotiations with
Vneshekonombank bank, as the largest creditor and
participant in the suggested reorganisation.

• Československá obchodní banka, a.s. and Crédit
Agricole CIB (formerly CALYON S.A.) on a nonconsensual assignment of all the claims of CSOB and
Credit Agricole CIB under the multicurrency term,
revolving, overdraft, letter of credit and bank guaran-

tees facilities agreement provided to TATRA and its 4
subsidiaries to J&T Bank, occurring after more than
3 years of restructuring attempts resulting in more
than 50 amendments and 4 complete restatements of
the facilities agreement and corresponding changes
to the TATRA’s shareholding structure, shareholders’
arrangements and intragroup financings. The assignment is one of the largest non-consensual assignments of claims arising under syndicated facilities
agreement ever completed in the Czech Republic.

Dispute resolution, arbitration
and litigation practice
the Prague office of Clifford Chance also provides assistance in litigation, representing clients in court and arbitration proceedings as well as assisting them in dispute
resolution through amicable settlement. Our team covers
a broad coverage of work types and industry sectors and
specialises in complex litigation, employing the expertise
of our lawyers in the relevant fields and industry sectors
and specialises in complex litigation, employing the expertise of our lawyers in the relevant fields. Our firm has
represented clients in real estate, insolvency, competition,
corporate and banking disputes.
Our specialists work closely with other colleagues within
the global Clifford Chance network when solving matters
involving foreign or EU legislation. In cooperation with
other Clifford Chance practices we also support the development of compliance initiatives and other methods
enabling our clients to mitigate the risk of disputes with
regulatory bodies.

•

Clifford Chance LLP
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Jungmannova 24
110 00 Prague 1
www.cliffordchance.com
prague-office@cliffordchance.com
+420 222 555 222
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Law . Tax

Advokátní kancelář
CMS Cameron McKenna
Law Firm of the Year in CEE
Chambers Europe Awards for Excellence, 2012

[CMS Prague] has excellent understanding of the local
and regional business environment. It is proactive, always available, and practical.”
Chambers Europe 2013

CMS in the Czech Republic
– for more than two decades

“Deal-oriented with a very high standard of work.”
Chambers Europe 2013

The Prague office of CMS was established in 1991. The
office combines the skills of both local and international
lawyers and provides a full range of legal services to both
Czech and international clients. We conduct regular independent reviews with clients and these indicate that they
value our ability to combine international expertise with
local knowledge.

“The lawyers are excellent in everything they do and
always meet all our expectations; innovative thinkers
and skilful negotiators.”
Chambers Europe 2013

Highlights include advising
clients across sectors

Largest European Footprint
Real Estate & Construction
CMS Cameron McKenna is a founding member of CMS
– a leading international service provider of legal and
tax advice. CMS is now present in 30 jurisdictions with
55 offices in 49 cities. CMS was established in 1999 and
comprises 10 member firms with over 2,800 legal and
tax specialists. We combine deep local expertise and the
most extensive presence in Europe with cross-border consistency and coordination.
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• Standard Life Investments on the acquisition of
a retail park portfolio. The portfolio included two of
the biggest retail parks in the Czech Republic and
one retail park in Poland.

• Pramerica

Real Estate Investors on the sale
of the Stará Celnice and Dvorana office centres in
Prague.

• Impact-Corti Development on the development, • MetLife on the merger of Aviva pojišťovna into Amfinancing and leasing of the Green Point office
building in Prague.

cico životní pojišťovna (now MetLife pojišťovna).

• Marsh, the world’s leading insurance broker and
•

UBM on the development and leasing of the Dock
office centre complex in Prague.

risk adviser, on the acquisition of 15% of the shares
of INSIA, the biggest insurance broker in Czech Republic and Slovakia.

• TREI Real Estate Czech Republic on the sale of
a shopping centre and retail portfolio in the Czech
Republic.

Energy and Heavy Industry

• AnaCap Financial Partners on the acquisition of
Banco Popolare Česká republika (now Equa bank),
a Czech subsidiary of Italian Banco Popolare, as
well as on the subsequent restructurings of Equa
bank and Credoma, a Czech mortgage lender.

• Alpiq, a leading Swiss energy trader and service
provider, on the contemplated auction sale of a coalfired power plant in Kladno and a heating plant in
Zlín.

• CEMEX, a global leader in the building materials
industry, on the acquisition and leasing of stone
quarries across the Czech Republic.

Technology, Media & Telecommunication

• A&N

Media Limited, a fully owned subsidiary
of the Daily Mail Group and General Trust Plc,
in seven jurisdictions, including the Czech Republic, on its strategic exit of leading on-line job and
car portals present in six Central-Eastern European
countries.

• BP ENERGY EUROPE LIMITED on establishing
a Czech branch office for gas trading, obtaining
a Czech energy licence for gas trading and tailoring
a standard EFETcontract for the Czech market.

• MIH

Allegro on its acquisition of a controlling
stake in Netretail Holding, an online retailer in Central & Eastern Europe, from its existing shareholders, including Intel Capital and MCI Management.

• AES, a leading producer of electricity and heat for
businesses, in respect of the sale of its power plant
in the Czech Republic - a 50MWe and 177 MWth
combined heating and power plant in Planá nad
Lužnicí.

• The sale of Honeywell’s sensor business as well as
the sale of Honeywell Control’s shares to Sensata
Technologies in the Czech Republic.

• Mid Europa Partners on its acquisition of České
• Advent International on the acquisition of 100%
of the shares in TES Vsetín and MezServis (TES),
a leading European manufacturer of tailor-made
power generators and components used in the production of hydro, wind and non-renewable energy
generation.

Financial Institutions

Radiokomunikace a.s. including subsequent advice
(vendor due diligence) relating to the sale of České
Radiokomunikace to a consortium of funds managed by Macquarie.

• An intended acquisition of a leading satellite
business company in the Czech Republic and Slovakia.

• MetLife on the acquisitions of Aviva Czech Life,
Aviva Hungary Life, Aviva Romania Life and Aviva
Romania Pensions from UK insurer Aviva.
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Consumer Products and Automotive

• Advent

International across seven countries
(the Czech Republic, France, Hungary, the Netherlands, Poland, Russia, Slovakia and the UK) on the
acquisition of Provimi Pet Food, the third largest
producer of private label wet and dry pet food in
Europe, from the Provimi Group.

• The owners of Candy Plus, a Czech manufacturer
of confectionery brands on the sale of Candy Plus
to the Finnish NASDAQ-listed company, Raisio plc.

• Grammer,

the listed Germany based automotive
components company, on the Czech aspects of the
acquisition of Nectec Automotive, the Czech Republic based company engaged in manufacturing
seating technique and passive protection in automobiles, from F.S. Fehrer.

• Henniges Automotive/Littlejohn & Co. on the
acquisition of a Czech company designing and manufacturing highly engineered and complex sealing
systems for the automotive industry.

• Neturen, a Japanese company manufacturing components for the automotive industry, on a greenfield
development in the Triangle industrial park located
in Ústí nad Labem.

•

CMS Cameron McKenna v.o.s.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Palladium, Na Poříčí 1079/3a
110 00 Prague 1
www.cms-cmck.com
prague@cms-cmck.com
+420 296 798 888

Advokátní kancelář
Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
Dentons
Dentons is a global firm driven to provide a competitive
edge in an increasingly complex and interconnected
marketplace. It was formed in March 2013 by the combination of international law firm Salans LLP, Canadian law firm Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) and
international law firm SNR Denton. Dentons is built on
the solid foundations of these three highly valued law
firms. Each built an outstanding reputation and valued
clientele by responding to the local, regional and national needs of a broad spectrum of clients of all sizes – individuals; entrepreneurs; small businesses and
start-ups; local, regional and national governments and
government agencies; and mid-sized and larger private
and public corporations, including international and
global entities.
Dentons’ clients now benefit from more than 2,600
lawyers and professionals in more than 75 locations in
52 countries of Europe, including the UK, Russia and
the CIS; the US, Canada; Asia Pacific, with focus on Cen-

tral Asia, Europe, the Middle East and also Africa. Dentons is committed to challenge the status quo and offer
creative dynamic business and legal solutions.

Prague office
The Dentons Prague office comprises of 34 lawyers.
Many of them are annually ranked as the leading experts
in various areas of law by the independent international
professional publications, such as Chambers Global,
Chambers Europe and The Legal 500. In 2013 Dentons’
Prague office (as the legacy firm Salans) won the “Czech
Law Firm of the Year in Development and Real Estate Projects” award in the competition organized by epravo.cz for
the fourth time.
Our services cover both transactional activity and
legal issues associated corporate governance. We
advise many foreign and domestic clients in various
areas of business life, including mergers and acquisitions, establishment of joint venture, private equity/
venture capital, banking, finance and capital markets,
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privatization and real estate transactions. We are very
active in dispute resolution. Ladislav Štorek is the
managing partner of Dentons Prague and Bratislava
offices.

Selected transactions

Financing
pbb Deutsche Pfandbriefbank and UniCredit Bank
Austria: Advising on their EUR 215 million senior facility to refinance the Point Park Properties (P3) portfolio of
five modern logistics parks located in the Czech Republic,
Poland and Slovakia.

Corporate / M&A
NAY: Advising a Slovak specialist electrical retailing on
the acquisition of Electro World chain of 26 shops in the
Slovak and Czech Republics via a share deal from Dixons
Retail.
Carlsberg: Advising on the acquisition by its subsidiary
Baltika of 51% share of Žatecký pivovar (in the Czech Republic). Carlsberg added the Czech brand Žatecké pivo to
its portfolio.
Westmont Hospitality Group: Advising on the sale of
the Hotel InterContinental in Prague to Best Hotel Properties.
Garmin: Advising the leading global producer of navigation technology on the acquisition of its Czech distributor and subsequent merger by amalgamation.
MOL Group: Advising in connection with an acquisition of 125 Pap Oil filling stations in the Czech Republic. This acquisition became the petroleum transaction of the year. After this successful transaction the
MOL group under the Slovnaft brand was supposed to
include 149 filling stations across the whole country
with the share nearly 5% on the market and became
the fifth largest company by number of filling stations.
Merck Sharp & Dohme (MSD): Advising the secon largest healthcare company and a global leader in consumer
products and animal care, in connection with the local
aspect of its integration with Schering Plough as a part of
worldwide merger.
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Sberbank, its subsidiaries Sberbank CZ and Sberbank
Slovensko: Advising on the EUR 870 million financing
package for Slovenské elektrárne (SE), Slovakia’s largest
power company and a member of Enel group. The package shall be used to finance the purchase of goods and
services relating to the construction and operation of the
Mochovce Nuclear Power Plant (including nuclear materials for power generation purposes) and for SE’s general
corporate purposes.
Club of leading Czech banks: Advising on a EUR 170
million acquisition and working capital financing for
a heavy industry borrower belonging to one of the leading
Czech business groups, where the acquisition concerned
a German company, member of a group on the verge of
insolvency.
Raiffeisenbank: Advising on the financing of the acquisition of T Machinery by the TOMÁŠ Group company and
the related working capital financing.
Česká spořitelna: Advising on the EUR 92 million
refinancing of CTP real estate portfolio in Brno, Plzeň
and Pohořelice, including structuring of the transaction.
UniCredit Bank Czech Republic: Advising in connection with an investment of EUR 17 million and guarantee
facilities for a German gas drilling company.
Czech Export Bank: Advising in connection with
financing EUR 31 million of OOO Russkat for the purpose of construction of a fire refined copper rod production factory in the Russian Federation, to be built
by PSJ.

Raiffeisenbank: Advising on financing EUR 16.2 million
loan for the first phase of construction of the medium size
hydro power plant on the Labe (Elbe) River. We have also
advised on the financing of the second phase of the construction.

Starwood Group: Advising on the acquisition of The
Park business complex of 12 office buildings in Prague
from DEGI. This transaction is considered as the largest office transaction in the Czech Republic in last decade.

Reorganization, Restructuring, Insolvency

Avestus Capital Partners: Advising on the sale of Four
Seasons Hotel in Prague to Northwood Investors.

Group of foreign bondholders, including Lehman
Brothers (UK administrators), Credit Suisse, UniCredit and RBS: Representing in the Czech insolvency
proceedings regarding ECM Real Estate Investments,
the Luxembourg incorporated real estate developer
listed on the Prague stock exchange. We developed
a litigation strategy to overcome the initial denial of
the rights of the bondholders, including the opening of
a separate insolvency proceedings in Hong Kong, and
after several successes settled in order to carry out
a proper realization of assets and distribution to creditors.
ING and RBS as lenders to MSV Metal Studenka: Representing a Czech-based steel forging subsidiary of a failed
Romanian rail-components group. The team supported
the lenders in installing an interim management into
the insolvent company, developing a reorganization plan
including a debt-to-equity swap and then selling the restructured company. This innovative structure enabled
a very high recovery.

Meyer Bergman: Advising on the EUR 71.5 million acquisition of the Fashion Arena Outlet Center in PragueŠtěrboholy, the Czech Republic from TK Development
(a 75% shareholder) and LMS Outlets (a 25% shareholder).
ORCO Property Group: Advising on the sale of Radio
Free Europe headquarters in the Czech Republic to a US
based company L88 Companies. The value of the transaction was US$94 million.
Tristan Capital Partners: Advising the real estate fund
CCP III core-polus managed by Tristan Capital Partners
on the acquisition of Prague City Center, a Grade-A office
building located in Prague 1.
Skanska Property Czech Republic: Advising on the
sale of the R6 logistics project in Jeneč near Prague to
Prologis.

•

AE&E CZ: Representing a member of the Austrian Energy & Environment Group, in the first successful prepackaged sale of business in insolvency proceedings in
the Czech Republic concluded in 21 days.

Real Estate
The Blackstone Holding: Advising the global investment and advisory firm on the acquisition of a portfolio of
6 logistics and distribution parks located throughout Poland and the Czech Republic from Pramerica Real Estate
Investors. The acquisition was completed via LogiCor,
Blackstone’s European logistics platform.

Dentons Europe CS LLP
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Platnéřská 4
110 00 Prague 1
www.dentons.com
prague@dentons.com
+420 236 082 111
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Advokátní kancelář
DLA Piper Prague LLP

T

he Prague office of DLA Piper LLP has been on
the Czech market for over 20 years. Under the
leadership of the Country Managing Partner in
the Czech Republic, Peter Valert, we have expanded our team to almost 30 attorneys, with degrees
from top Czech and foreign universities and extensive experience and international connections. Thanks to that,
they are able to deliver a quality, professional and complex legal advice. The experience of the other two partners, Pavel Marc and Jakub Adam, ensures a leadership
of highest quality for our team.

Our Service
We advise the biggest international corporations on all legal matters connected with the foundation, financing and
maintenance of business activities in the Czech Republic.
Our lawyers in the Prague office speak fluently Czech, Slovak, English and German and offer complex legal advice
in the establishment of companies in the region. They
possess experience in all areas of practice and provide
their service to firms regardless of the size.

Our Clients
Our portfolio includes prestigious international and local
corporations and organizations, governments, local au230 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

thority bodies, state corporations, but also a number of
small and middle-sized firms. Our list of clients includes
more than a half of the largest international corporations
ranked amongst the top of the Fortune 250 and FTSE 350
ranking.
We offer our clients a detailed knowledge of the Czech
business and legal environment, as well as providing an
immediate legal advice in any given jurisdiction with the
aid of our colleagues from other offices around the world.

A selection of our clients
in the Czech Republic
• Baxter Czech
• Česká exportní banka
• Ministry of Finance of the Czech Republic
• Ministry of Transport of the Czech Republic
• Ministry of Defence of the Czech Republic
• Pfizer
• Siemens
• Scatec Solar
• Skanska a.s.
• SPAR
• UniCredit
• Warner Brothers

DLA Piper globally
DLA Piper is a global law firm with 4,200 lawyers located
in more than 30 countries throughout the Americas, Asia
Pacific, Europe and the Middle East, positioning us to help
companies with their legal needs anywhere in the world.
The top tier international law firm DLA Pipe has 77 offices with 8 500 experts, including 1 300 partners. These
provide top quality legal service to our clients in Europe,
Asia, Oceania, Middle East and the United States. They
help to maintain a strong position of the law firm that
provides legal advice anywhere in the world at any given
time.

•

focus on the client’s needs arising out of the change
of the legislature.
Advising and representing an Irish asset management
agency established by Irish government on additional
real estate financing for reconstruction of a hotel facility in Prague, Czech Republic, for a Czech borrower
in default with existing acquisition facility, including
preparation of security documentation. This transaction represents our real estate finance and restructuring capabilities in a cross border deal involving a governmental agency.

Visit our website to learn more about DLA Piper: www.
dlapiper.com

•

Transactions 2012/2013
• Advising VIG on the post-acquisition merger of VIG

•
•

•

•
•

•

Fund, a closed fund of VIG, with BB C – Building C,
s.r.o., acquired SPV, being the owner of a prime office property in Prague 4. The advisory included also
banking regulatory aspects of the merger.
Advising to Moonray Healthcare to acquire Lexum,
the market leading provider of ophthalmology in the
Czech Republic and Poland.
Acting for the worldwide media group on the potential acquisition of a Czech licensed radio broadcasting
company, Advising Lagardere Active on the acquisition of Rádio Česko from the British Broadcasting
Corporation (BBC) and on the continued licensing of
content from the BBC.
Implementation of post-acquisition integration and
cross-border optimisation of a corporate structure in
the global group providing software solutions for payment and eCommerce.
Advising CHIPITA CZ, s.r.o. on trademarks infringement and certain corporate matters.
Review of lease agreements for a major developer company and post-acquisition legal services for a significant business with more than 15,000 sqm of shopping
space.
Advising S.B.C. CR spol. s r.o. on employment matters
with a special focus on change of legislature effective since January 2012. This is a good example of the
range of services we are able to offer with a specific

DLA PIPER Prague LLP
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Perlová 5
110 00 Prague 1
www.dlapiper.com
prague@dlapiper.com
+420 222 817 111
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Advokátní kancelář
DOLEČEK KAHOUNOVÁ
SEDLÁČKOVÁ

D

oleček Kahounová Sedláčková operates as an
association of lawyers. The goal of our dynamically developing law firm is to offer our clients highly professional, comprehensive legal
services with a special focus on commercial law, taking
into account the particularities of the Czech legal system.
Our firm consists of a compact and closely-cooperating
team of experienced lawyers with knowledge and experience of diverse areas of law. Our strength consists in our
considerable flexibility and our ability to provide clients
with exceptionally swift, unique solutions. The result is
prompt, highly professional legal assistance tailored to
the specific needs of the client. Our firm is ready to provide legal and related services to both Czech and foreign
clients in the Czech, Slovak, English, Dutch, German and
Russian languages.

of major one-off projects a bespoke group of specialized
lawyers is selected in accordance with the specific needs
and demands of the case and client. To perform extensive financial and legal due diligence analyses we are
able, ad hoc, to indefinitely expand our capacity through
the use of an extensive pool of lawyers and financial consultants with whom we have worked on a long-term basis.

We provide most of our clients with long-term legal services. We are also able to offer legal guidance in individual
cases, offering comprehensive solutions which are not
based solely on a knowledge of law but also on other relevant expertise. For this purpose we maintain an ongoing
relationship with experienced external professionals, certified experts and specialized companies operating particularly within the European Union. For the performance

Our approach to the resolution of legal issues is based on
a thorough knowledge of our clients’ requirements and
goals, allowing us to offer swift, suitable and cost-effective solutions to each individual issue. With us the client
will find the required legal assistance tailored to the nature of the particular case, taking into account all aspects
of their specific needs.
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Doleček Kahounová Sedláčková provides clients with
clear and practical legal assistance based not only on a
thorough legal and financial analysis of the situation but
on our wide-ranging professional knowledge; we emphasise the prevention of potential problems, making use of
our extensive understanding of the civil, criminal and
administrative aspects of each case to provide exceptionally economic, effective legal services.

We offer the benefits of a law firm able to provide legal
assistance to private clients, legal entities, administrative
bodies and local government with a special orientation
towards commercial, civil, administrative and criminal
law, telecommunications law, intellectual property, public contracts, trademarks, banking and financial law, securities law, investment companies, funds and pension
funds, plus the associated dispute resolution. In these legal fields we provide long-term legal assistance and support, including litigation and arbitration, the drafting of
contracts and other legal documents and the provision of
binding opinions and legal analyses.
When performing international transactions and disputes we take advantage of our network of foreign law
firms and occasionally make use of foreign external consultants. During international projects we always prefer
solutions which enable us to oversee the execution of
each step, every task delegated to our associates being
kept under our continuous supervision.
Whilst representing major international clients our inhouse attorneys have obtained significant experience
of the restructuring of industrial and other businesses,
in the capitalization and other treatment of assets arising from credit agreements, the preparation of company
transformations including entire and partial transfers,
takeovers, mergers, share acquisitions, problematic portfolio management, the management and collection of assets, per pro shareholder representation, bankruptcy proceedings, company liquidation etc. Recently our firm has
opened up new areas of service provision such as competition law, with an emphasis upon public subsidies and
investment incentives.

construction law. We possess more than ten years‘ experience in the provision of legal services. Our legal team
can offer clients the advantages both of team work and
the narrow specialisation of each individual lawyer. Our
strength consists in our flexibility and ability to offer
and enact exceptionally swift, unique solutions, focusing the approach chosen on maximum efficiency and
a consideration for the individual needs of each client.
When conducting litigation and arbitration, we utilize
an extensive knowledge of precedent and working practice of the courts, arbitration and administrative bodies.
Our firm works closely with tax advisors and certified
experts with a wide scope of specialisations, including
finance and construction.

Why should you use our services?
We provide our services in a manner that leaves you the
time and money to run your business. It is not a problem
for us to come to you and to adapt to your schedule. For us,
such terms as discretion, professionalism and expertise
are not just empty words, but the standard by which we
conduct our work. Any lawyer can provide you with legal
services, but we offer you the first-rate, comprehensive legal service that only a well-established firm can provide.

Branches:
Novohradská 1 370 01 České Budějovice
Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec Králové
Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Membership of professional
organizations and associations:

Our charges for the provision of legal services are dependant upon the time and expertise required. We generally
levy an hourly rate although we can arrange an overall
fee.

• ČAK, LNA – Legal Netlink Alliance, LIDC

Doleček Kahounová Sedláčková

Mgr. Marek Doleček , Mgr. Pavla Brennan Kahounová ,
Mgr. Kateřina Sedláčková

– Mezinárodní liga pro soutěžní právo

Partners:

doleček Kahounová Sedláčková offers highly professional, comprehensive legal services in all fields of law,
with a special focus on commercial, labour, civil and
www.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 233

Senior associates:
Mgr. Radomil Kožuský , Mgr. Lenka Mikolášová , JUDr.
Olga Sehnalová , Mgr. Zuzana Schejbalová, Mgr. Kristýna
Sopouchová, Mgr. Vlastimil Tauber

Languages:
Czech, Slovak, English, German, French, Russian

Legal specializations:
• Commercial Law
• Mergers and Acquisitions
• Competition Law
• Securities Law
• Capital Markets
• Telecommunications Law
• Establishment and Transformation of Organisations
• Civil Law
• Labour Law
• Family Law
• Execution of Decisions
• Law of Arbitration
• Insolvency Law
• Law of Disputes
• European and International Law
• Copyright Law
• Industrial and Intellectual Property Law
• Energy Law
• Public Contract Law
• Construction Law and Planning Procedures
• Medical and Pharmaceutical Law
• Representation before the Constitutional Court of the
Czech Republic

•

DOLEČEK KAHOUNOVÁ SEDLÁČKOVÁ
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Ostrovní 126/30
110 00 Prague
www.akdks.cz
akdks@akdks.cz
+420 224 932 058-9

Advokátní kancelář
DRAKES

D

RAKES advokáti s.r.o. was established by
two partners, attorneys at law, with previous
experience in major international law firms,
judiciary and banking. These partners have
been engaging in legal practice since 1998. Currently
our team consists of 6 attorneys (2 of them partners),
4 junior lawyers, 1 paralegal, 2 members of the marketing department and 4 members of the administrative
team.

With intention to provide clients with comprehensive
counselling our company cooperates with a select group
of specialists such as tax advisors, auditors, experts and
other professional consultants.
Main practice areas of our law firm are as follows:

Risk management
Corporate law

Aim of DRAKES advokáti s.r.o. is to provide legal services in all branches of law. To achieve the intended
aim DRAKES advokáti s.r.o. is managed in accordance
with the principles of the highest quality, professional
specialization, price flexibility and comprehensive
service.
We consider continuous improvement of the quality of
legal services provided by our company as the only possible way to gain and maintain the confidence of our clients
that leads to the establishment of long-term professional
relationships. As we have been providing legal services
to our clients expanding and operating abroad, one of our
aims is to expand law services to Europe too. We believe
that only experienced legal team is able to provide comprehensive legalservices.

• Restructuring companies
• Concern law
• Mergers & Acquisitions
• Due diligence
• Ready-made companies
Banking & Finance
Public procurement

• Legal
•
•

assessment of conditions for participation
in public procurement and criteria for assessment
Legal advisory during the preparation of a proposal
Representation of a participant in the process
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Real Estate, construction law

• Real estate agreements
• Easements and mortgage rights
• Development projects
• Representation in proceedings before cadastral offices
and other administration authorities

2010-2011

2011-2012

2012

Restructuring and liquidation of largescale engineering manufacture – Slovakia
Liquidation of the largest producer of
photovoltaic power stations – Czech
Republic
Liquidation of a significant gambling
machines runner – Czech Republic /
United Kingdom

•

Energy and environmental law
International finance and business
Labour law

• Legal advisory on setting up, changes and termination
labour relationships

• Elaboration of internal rules of an employer
• Representation in labour law disputes
Representation in court and arbitration
proceedings

• Civil proceedings
• Administrative proceedings
• Arbitration
Previous experiences:
Restructuring and liquidation of an engineering factory (aero manufacture) –
Slovakia
2008-2012
2008-2012
2009-2012
2009-2012

2010-2011

Liquidation of an engineering factory –
Klášterec nad Ohří / Czech Republic
Liquidation of an bearing factory – Slovakia
Crisis management of a developer project – Czech Republic / Austria
Liquidation of overdue debts for a leading provider of consumer loans incl. foreign expansion – Central and Eastern
Europe
Restructuring the real estate portfolio
for the company from TOP 500 – Brno /
Czech Republic
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DRAKES advokáti s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

BB Centrum Beta, Vyskočilova 1481/4
140 00 Prague 4 – Michle
www.drks.eu
info@drks.eu
+420 272 657 147

Advokátní kancelář
DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o.
DUNOVSKÁ & PARTNERS LLC, attorneys at law provide complex legal services with a special focus on Commercial law, especially Financial and Banking law, the
Law of Obligations and Corporate law.
Partners of the office – Barbora Simon Dunovská, David
Urbanec and Jan Vavřina – are experienced lawyers with
extensive practice as attorneys.

Areas of practice
• Banking and Finance
• Insolvency and Financial Restructuring
• Litigation
• Corporate law
• Mergers and Acquisitions
Our clients

Our specific expertise and experience gathered over
many years of practice allows us to offer legal services
for transactions involving all types of financing as well
as non performing loan and risk credit analysis, work
outs, credit and corporate restructuring and insolvency
law related issues.
The experience with resolving problematic and complicated cases and the ability to grasp the core of the problem enables us to achieve the most effective solution. We
emphasize our dynamic relation and close communication with the client as well as a personal and active outcome oriented approach.
In 2012, 2013 and 2014 our firm was evaluated by the Legal 500 as one of the leading recommended firms in the
Czech Republic in respect of the areas of Banking, Finance and Capital Markets.

On a long-term basis we represent important clients from
the banking and financial sectors as well as leading investment groups:

Československá obchodní banka, a.s.
HSBC Bank plc – Prague branch
Česká spořitelna, a.s.
Česká exportní banka a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Equa bank a.s.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o.
Komerční banka a.s.
PENTA INVESTMENTS LIMITED
ZUNO BANK AG
ČSOB Factoring, a.s.
AERO Vodochody a.s
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CS STEEL a.s.
Jáchymov Property Management, a.s.
Moravia Systems a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
G. Modiano Limited

Currently the firm cooperates intensively with its clients
in process of implementation of new rules and options introduced by the New Civil Code and related legislation
effective from January 1, 2014.

Current references

Our practice

Banking and Financing

Since 1994 we have acted as external legal advisors to
ČSOB, a.s. in various cases, mainly non-performing loans,
restructuring and litigation.

• Legal

We have long-term cooperation with HSBC Bank Plc –
Prague branch, especially in the areas of financing and
new financial products, we are included in the list of
Czech-based law firms used for legal services within the
global HSBC network.
Since 2010 we have been external legal advisors to Sberbank CZ, a.s. in the areas of non-performing loans, restructuring and insolvency.

•

•
•

Given our broad expertise we have been appointed in large
and complicated financial and corporate restructurings
and represented either single or multiple bank creditors.

•
Our law office drafted original boilerplate documentation
for the most important factoring companies in the Czech
Republic and we have continued to develop and enhance
the documentation to take account of changes in the law
whilst resolving ongoing operational issues.
We have experience from high-profile insolvency proceedings where we participate mainly as representatives of large
creditors. To deepen the expertise in insolvency matters, our
partners have been active as insolvency trustees through
the companies AB insolvence v.o.s. and DA insolvence v.o.s.,
which are authorised to act as insolvency trustees for “large
debtors”, i.e. companies with over 100 employees or an annual turnover of 100 000 000 CZK and more.

Insolvency and Financial Restructuring

• Ongoing legal advice to Sberbank CZ focusing on pro-

•
Common practice of our law office includes also corporate
advisory as well as organizing and participating in M&A
transactions.
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advice provided to HSBC in preparation and
implementation of factoring documentation for nonrecourse factoring amounting to hundreds of millions
CZK with one of the largest distributors of ICT and
consumer electronics in the Czech Republic.
Implementation of changes brought by the New Civil
Code into boilerplate documentation, internal directives and regulations as well as thematic workshops
for leading domestic factoring company ČSOB Factoring.
Review of credit and security documents of Equa
bank a.s., raise of funding and corporate restucturing
of domestic producer in wood industry.
Implementation of changes brought by the New Civil
Code into boilerplate documentation, internal directives and regulations as well as thematic workshops
for domestic credit insurance company KUPEG.
Legal advisory to a licensed non-banking institution
providing electronic money, related to the issuance of
electronic wallets and pre-paid payment cards. The
opinion focused mainly on the compliance of electronic money conversions with the client’s existing licence
by the Czech National Bank.

•

tecting the position of the bank with regard to financing of a biogas power plant experiencing difficulties
due to insolvency of its main supplier and unfavourable legislative changes as well as changes to state
policy on subsidy of renewable energy.
Advisory to Ceska sporitelna with restructuring of
credit exposure of company engaged in subterranean
and mining construction industry.
Representing HSBC Bank plc in collection of exposure

•

•

•

provided to leading domestinc producer in metalurgy
industry.
Legal assistance to Sberbank CZ with regard to a loan
exposure to the operator of a photovoltaic power station experiencing cashflow problems due partly to
poor corporate governance as well as changes to state
policy on subsidy of renewable energy.
Legal assistance to Sberbank CZ with restructuring
a loan exposure to a premium European producer of
special chemicals for the construction sector, including negotiating and drafting security documentation
and amendments to loan documentation.
Representation of Ceska sporitelna and Czech Export
Bank regarding recovery of a syndicated loan in the
amount of hundreds millions CZK in insolvency proceedings towards a company providing services related to sales and repairs of aircraft technology.

Mergers & Acquisitions, Corporate Law

• Legal assistance in assessment of various scenarios

•

•

•
•

Litigation & Arbitration

• Appointment as legal counsel by ČSOB in a new law-

•
•

•

•

suit brought by the Czech Republic against the bank
based on a claim of unjust enrichment amounting to
CZK 450 million connected to proceeds received from
a state guarantee.
Legal advice to ČSOB Factoring in defence against unjustified measures taken by tax authorities in enforcement proceedings.
Legal representation of ČSOB in front of the Constitutional Court of the Czech Republic in a lawsuit by
a third party seeking compensation for damages
amounting tens of millions CZK based on an alleged
breach of obligations by the bank pertaining to custody of securities.
Ongoing legal assistance to a founding member of
one of biggest private equity groups in Central Europe
with regard to legal defence against unlawfully exercised encashment of a promissory note in the amount
of CZK 50 million.
Legal advice in criminal proceedings bought by
a leading corporation with worldwide operations
based in Germany, related to attempted forgery by
third parties affecting both business and reputation
of the client.

•

for sale of a client’s (real estate developer) assets of
hundreds millions CZK (asset deal, share deal, merger)
and subsequent legal advisory with implementation of
the chosen alternative.
Legal advisory to a domestic bank with regard to corporate restructuring of the debtor via spin-off by formation of a new company aiming to maintain the legal
position of the bank as a financing creditor.
Legal assistance to a domestic bank with assessment
of merger project of a debtor – real estate developer
and analysis of risks ensuing from restructuring of
loan exposure towards this debtor.
Legal advice with lease of hardware and software
equipment of bank; drafting of transaction documents.
Legal opinion for leading local bank on the impact of
a decision of the Supreme Administrative Court concerning a binding effect of a guideline part of a landuse plan.
General legal counsel and corporate advisory to Safety
Line Association.
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JUDr. Barbora Simon
Dunovská

Mgr. David Urbanec

Mgr. Ing. Jan Vavřina

managing partner

partner

partner

Barbora Simon Dunovská started
her professional career in 1993 and
2008 she established DUNOVSKÁ
& PARTNERS. Barbora Simon Dunovská participated as legal advisor
in many financing projects for leading banks and business companies.
She has long term and extensive
practical experience in legal analysis
of non-performing loans and restructuring of credit relations. She also
provides legal advisory in M&A (due
diligence procedures, preparation of
transaction documentation) including financing whilst specialising in
Banking & Finance, Energy Sector
and Services.

David Urbanec started his professional career in 1996 and in 2008
became partner of DUNOVSKA
& PARTNERS. David Urbanec specializes in financial law encompassing legal advisory in various forms
of financing transactions. He has
extensive experience in litigation,
representing banks, financial institutions, investment groups and
commercial companies. He provides
expertise and expert opinions for
international arbitration and foreign
courts applying Czech law in litigation. David Urbanec leads our team
providing legal education and support to our clients in connection with
the implementation of the New Civil
Code. David Urbanec is listed in the
2012, 2013 and 2014 edition of the
Legal 500 for Europe, Middle East &
Africa as recommended lawyer for
the areas of Banking, Finance and
Capital markets.

Jan Vavřina commenced his legal practice in 2000 and in 2008
he became partner of DUNOVSKA
& PARTNERS. His practical experience focus on contract law and
litigation, security of obligations, assertion of claims for compensation
for defects and recovery of damage
specifically in IT and the construction business.

Barbora Simon Dunovská is listed
in the 2012 and 2013 edition of the
Legal 500 for Europe, Middle East &
Africa as recommended lawyer for
the areas of Banking, Finance and
Capital markets.

Jan Vavřina leads the bankruptcy/insolvency team. He provides legal advisory to creditors, bankruptcy trustees and insolvency administrators
and represents clients in creditors‘
committees. Jan Vavřina has passed
successfully the special insolvency
administrator exams and operates
through AB insolvency v.o.s., a company with special permission to act
as insolvency administrator.

DUNOVSKÁ & PARTNERS LLC
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Palác Archa, Na Poříčí 24
110 00 Prague 1
www.dunovska.cz
office@dunovska.cz
+420 221 774 000

•

Law Offices
ERHARTOVÁ VÍTEK
& PARTNERS
About us
The law firm Erhartová Vítek & Partners was established
in 2003 by attorneys Olga Erhartová and Jindřich Vítek,
attorney Ondřej Dlouhý has joined the team in 2014. The
members have practiced law for several years in leading
Czech law firms and have extensive experience in the
field of commercial and corporate law. Each of the partners supplements this common background by focusing
on specific specialisation. At the present time, there work
approximately 20 lawyers at our law firm.
We are lawyers but we understand what is required in
practical business life. We know that legal advice is not
important on its own but that its value lies in helping you
achieve your objectives as efficiently as possible. We follow this principle in our practice and strive to provide our
clients with the security and support they need in their
business activities.

balanced team enabling us to provide top quality legal
services with reasonable fees.
We have built our firm on the foundation of our experience and the results of our previous work.

Areas of Practice
General corporate and commercial law.
Mergers and acquisitions

• Establishment of companies
• Corporate restructuring. Liquidations
• Acquisition and disposal of shareholding interests
• Taking care of day-to-day corporate and commercial
law matters (commercial contracts, general meetings,
changes in share capital, Commercial Register, etc.)

Competition law. Public tenders

• Public tender on the part of contracting authority
(organization of public tenders)

• Public tender on the part of the bidder
Our goal is always to find a pragmatic and cost effective
legal solution to each particular problem or situation. We
offer a standard of legal services that you would expect
to receive from leading law firms, including the capacity
to provide legal services in English or German, and, at the
same time, flexibility and tailored, commercially minded
advice. The lawyers in our office create an efficient and

(preparation of perfect tender)

• Merger control
• Anti-competitive practices, licence and franchise
agreements

• State aid
• Representation before the Office for the Protection
of Competition
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Litigation

• Representation in litigation and arbitration
• Representation in administrative court proceedings,
particularly tax litigation

In 2001, Olga Erhartová started her own practice focusing on commercial law, media, advertising and trademark matters. Her clients include several radio broadcasting operators and advertising agencies, among
others.

Obligations, Securities

• Obligations
• Bills and other commercial instruments

Olga Erhartová graduated from the Faculty of Law at
Charles University in Prague (1994) and also studied law
at the College of Law at the University of London.

Real estate and Capital Construction

• Real estate transfers
• Lease of real estate and non-residential premises
• Construction
Media and advertising

• Advertising regulations, Consumer contests
• Representation before the Council for Radio and
Television Broadcasting

Intellectual property

• Trademark registrations and maintenance
• Unfair competition
Insolvency

• Advisory services in connection with bankruptcy
and composition proceedings

Information Technology

• contracts for systems integration
Partners
JUDr. Olga Erhartová
Prior to starting an independent practice, Olga Erhartová worked as a lawyer for the international taxation department in the Ministry of Finance of the Czech Republic
where she was involved in negotiating double taxation
treaties. Later, she was a member of the team at the Czech
Legislative Office in charge of the harmonisation of Czech
and EU law. From 1998-2001, she worked in the Prague
based law firm FIALA, PROFOUS, MAISNER & spol., where she specialised primarily in commercial, corporate and
labour law.
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She contributes regularly to Czech legal journals. Apart
from Czech, she speaks English and Russian fluently.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Before foundation of ERHARTOVÁ VÍTEK & Partners law
office, Jindřich Vítek worked for more than eight years in
one of the biggest Czech law firms.
Jindřich Vítek specializes mainly in corporate and commercial law, securities and public tenders.
During the years 2004—2006 he has been a member of
Commision for the Civil Law of the Government Legislative Council of Czech Republic. Jindřich Vítek is also an
arbitrator of the Arbitration Court attached to the Czech
Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of
the Czech Republic and a member of the Committee of
the President of the Office for Protection of Competition
for the area of public tenders and a member of a Committee of the Minister of Environment. Actively participates in the legislative process through preparation of bill
draft laws for branches of state administration or amendment proposals for individual deputies of the Chamber
of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. Jindřich Vítek also gives lectures especially for bodies of
municipal and state administration.
Jindřich Vítek graduated from West Bohemian University
in Plzeň (1998). Since his graduation, he is a lecturer at Commercial Law Department of this university. In 2008 he
defended a rigorous work in the field of Commercial Law
and in 2012 he defended a dissertation work in a doctor´s
study program Theoretical Legal Sciences in the same

field of study. From 2002 to 2004 he externally lectured at
Faculty of Humanities UK in Prague.
He is the author of monographs Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností Praha – Wolters
Kluwer ČR, a.s. and Neplatnost usnesení valné hromady
s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. He is the co-author of
MERITUM Commercial law, Praha – Wolters Kluwer ČR,
a.s., Kurs obchodního práva. 1 – 4 part, C.H. Beck, Praha
(The part – Právnické osoby (Legal persons), The third
part – Obchodní závazky (Commercial obligations) and
The Fourth Part – Cenné papíry (Securities)); Obchodní zákoník – poznámkové vydání, Linde, Praha; Das tschechische Privat- und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des
europäischen Fechte, LIT Verlag Berlin-Hamburg-Münster and Sbírka příkladů z obchodního práva, C.H. Beck.
He mainly publishes in Právník journal and from 2000 to
2002 he led a regular supplement „Legislativa do kapsy“
of the economic weekly Profit. •

Mgr. Ondřej Dlouhý
In 2006 he graduated from the Law Faculty of Charles University. He has been active in the legal profession since
the studies. Ondřej Dlouhý is a partner of the law firm ERHARTOVÁ VÍTEK & Partners and a leading lawyer mainly responsible for the operational management of the office and for a branch office in the fastest growing city in
the Czech Republic – Milovice. On a long-term basis he
specializes in real estate law, public procurement law and
IT law, but also on contract law and family law.

•

ERHARTOVÁ VÍTEK & Partners
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Nad Petruskou 1
120 00 Prague 2
www.akev.cz
vitek@akev.cz
+420 224 409 920
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Felix a spol.
Attorneys At Law
real-estate and project financing, tax laws, IT and personal data protection issues, intellectual property law as well
as transportation law. Furthermore, we represent clients
in disputes before government bodies, courts or arbitration tribunals, and provide defense in criminal matters.
FELIX A SPOL. Attorneys-at-Law, made the shortlist in
the Law Firm of the Year competition as a commended
law firm in the category of employment law (2012) and
criminal law (2013).

With over twenty years of experience, thorough knowledge of the Czech law and legal culture and with international outreach, FELIX A SPOL. is a Prague-based law office
boasting a staff of 25 lawyers and covering nearly all areas of the Czech legal system.
FELIX A SPOL. provides comprehensive legal services
of the highest quality and under competitive terms in
particular in the following areas: civil and commercial law, competition law, business transactions and
disputes, mergers, acquisitions and restructurings,
banking and financial law, insurance law, administrative law, labor and employment issues, social security,
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FELIX A SPOL. cooperate with leading economic, financial and tax experts as well as with renowned audit
and consultancy companies, and have well-established
professional contacts with recognized international law
firms and auditors.

Civil Law, Intellectual Property
Law, Personal Data Protection
We offer a wide range of services in the area of civil law
as a matter of course, and in particular following the recent civil-law recast. We specialize in intellectual property protection, protection of personality, personal data
protection as well as real estate law, ownership and lien
rights, servitude, lease and sublease, rights and obligations following from membership in housing associations,
consumer protection, third-party liability, health law,
unjust enrichment, property management and property
settlement, inheritance law, family law and property arrangements between spouses.

Commercial Law, Company Law,
Competition Law, Mergers and
Acquisitions
Our office provides a full range of legal services in the area
of commercial law as well as ongoing legal support and
corporate management to permanent clients. We draft
contracts and provide legal support in negotiating, preparing and reviewing contracts. We assess legal risks, carry
out legal analysis and legal due diligence. We draft legal
opinions and positions, represent clients vis a vis their
business partners and before public and other organizations. We collect debt and make claims resulting from
business transactions. At present, we deliver ongoing legal support to about 50 permanent clients many of whom
are branches of foreign or multinational companies.

tion. We offer legal assistance with labor safety and protection of health issues, with employment contracts and
employment termination. In addition, we cover health
and social insurance matters, posting of workers abroad
and employment of foreigners in the Czech Republic.

Public Procurement
FELIX A SPOL. offer legal support in drafting and preparing
bids for public tenders as well as for private competitions.
We assist contracting authorities in defining and drafting the terms of their tenders. Hitherto, we have provided
legal services in connection with public procurement
namely to construction companies, audience survey
agencies, transportation, energy and IT companies.

Banking and Finance
With due professional care and thorough knowledge
of the structure and functioning of the banking sector
and its internal processes, we draft model contracts and
terms and conditions for banks as well as for individual
clients in connection with specific banking transactions.
We have abundant experience in project financing, syndicated loans and other financial operations as well as in
the area of securities.
In cooperation with renowned tax experts, FELIX A SPOL.
provide legal advice in connection with domestic and international taxation issues.

Construction and Real-Estate
Domestic and transnational commercial disputes are
our regular course of work. Prior to any proceedings, we
carry out a detailed case analysis and risk assessment;
we draft petitions, appeals and other motions; we stand
before courts and other bodies in the Czech Republic and
abroad. Whenever possible, we offer alternative methods
of dispute resolution, namely conciliation and mediation.

Labor and Employment Law
We provide a wide range of services in the area of labor
and employment relations, from handling the day-to-day
agenda for employers and employees to labor-law litiga-

Our legal services encompass the full range of real-estate
and construction business, including PPP projects, development projects as well as one-time transactions such as
purchase or sale of commercial and residential real-estate.
We provide legal services in connection with public tenders for construction projects and with project financing.
Our clients include real-estate developers, management and
construction companies as well as private entities. We provide ongoing and comprehensive legal service to businesses in real-estate and real-estate management, including
facility management, development and site management.
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Attorneys of FELIX A SPOL. are very knowledgeable about
the specific features of the Czech real-estate market, such
as privatization and restitution or settlement of environmental damage. In that light, they are able to draft underlying documentation for new constructions and well as
refurbishments or redevelopments.

Defense in Criminal Matters and
in Administrative Infractions
Experienced attorneys of FELIX A SPOL. deliver legal service in criminal and administrative-infraction matters.
While we specialize in defense of economic offences, we
provide assistance throughout all phases of the criminal
proceedings. In addition, our comprehensive services respond to new elements in criminal law, such as corporate
criminal liability.

International Cooperation
As an active member of international networks Legalink and INBLF with global presence and of NLI Association covering EU member states, FELIX A SPOL. benefits
from an effective system of professional contacts worldwide which allow for high-quality and cost-effective legal
services in connection with cross-border cases. As a matter of course, we interpret Czech legislation in the context
of European Acquis and process documents issued by
European institutions as well as other international organizations.

•

FELIX A SPOL
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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U Nikolajky 5
150 00 Prague 5
www.akf.cz
akfelix@akf.cz
+420 251 081 111

Advokátní kancelář
Glatzová & Co.
Our market position
Glatzová & Co. has been active on the legal services market since 1994 and since 2008 has offered its services
through its office in Slovakia. The firm has won numerous
major awards, including:

• Czech Republic Law Firm of the Year 2013 and 2010,
Who’s Who Legal
Europe Award for Excellence 2011 and
2009 for the Czech Republic

• Chambers

Glatzová & Co. is recommended by independent international studies and rating publications that evaluate the
legal services market, including Chambers Global, Chambers Europe, European Legal 500 and IFLR1000 – International Financial Law Review.

tries. Our work with them is intense, comprising a total
of one third of our turnover, and also encompasses secondments for our lawyers, participations in seminars,
etc.
We appreciate this cooperation and consider it the best
indicator of the quality of our work. We regard the fact
that many of these firms use our services virtually on
an exclusive basis as a hallmark of the quality of our
services.

Our corporate culture / the way
we work
glatzová & Co. has gained a reputation for our in-depth
knowledge of law, our sensitive approach to our clients’
business issues and our positive attitude to tackling legal
problems. Our work principles comprise:

Our international cooperation

• Highest possible professional standard: Perfect
glatzová & Co. is very highly regarded abroad. Many
of the most respected international law firms select us
to work with them on transactions within the Czech
Republic. Firms such as Slaughter and May, Freshfields Bruckhaus Deringer, Hengeler Mueller, De Brau
Blackstone Westbroek, Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton, Skadden, Ashurst, Jones Day and
Latham Watkins are considered top firms in their coun-

knowledge of the market and the law; thoroughly
understanding a client’s business goals; extensive
experience and strong work drive – these are all
necessary qualities that allow us to guarantee our
clients professional work of highest quality. We will
not settle for mediocre. We strive for excellence both in
perfect knowledge of the legal system as well as in the
art of seeing all legal issues in their economic context,
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capturing their essence and skilfully applying the law
to specific situations.
Business assessment: Good work requires not
only knowledge of legislation but also seeing it in
the context of a client’s business. This enables us to
combine legal and practical assessments and provide
useful advice.
Effective solution: We do not think our work is restricted to merely assessing legal matters. We look for
a solution that will work in practice. The search for such
a solution assumes creativity and innovative ideas. Our
work does not lie in the schematic application and adaptation of document templates and sample opinions. We
avoid stereotypes and blind repetition of what has been
previously implemented. We subject every situation to
a thorough legal analysis, present clients with tailormade solutions, including their advantages and disadvantages, and recommend the most suitable course of
action. We try to avoid vagueness in our conclusions at
all costs. We are not afraid to clearly define what we
believe is the correct solution and stand behind it. We
do not hide behind empty words.
Recruiting and leading our co-workers: We are
only as good as our people. This is why we pay significant attention to recruiting, leading and training
our lawyers. We let our lawyers grow professionally
through a system of internal and external training. We
regularly send our lawyers to top law firms abroad for
internships, helping them develop their ability to work
and communicate effectively in the environment of
global transactions.
Personal approach: We believe that our work is not
about books of law but about people. We respect their
diversity and we guarantee a personal approach to
each of our clients. Each case is expertly supervised
by one of our partners, who is always available for consultation at the client’s convenience.
Communication and keeping deadlines: Erudition, expertise and legal knowledge alone cannot
solve everything. High-quality legal advice also requires good communication and empathy with the
client’s situation. We are well aware of the stress our
clients may face before an important decision. That is
why we put emphasis on meeting set deadlines and
our availability. Finding a solution is not enough. We
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must communicate it to the client on time and in a
way the client will easily understand and transform
into practice.
Corporate culture: We are not a factory for law. We
do not have international headquarters that give orders or must approve every decision. We create our
own way of approaching work and people. Our corporate culture is based primarily on responsiveness,
willingness and a true drive for work. We treat our clients’ problems as our own. We care about the result,
the true resolution of the matter. Our corporate culture
promotes ethics, integrity and good relations with our
clients and within the office. We will not tolerate arrogance. We respect our clients and each other.
Client acquisition: We only attract new clients in an
ethical manner and foster our market position by honest marketing methods (scholarly articles, interviews,
lectures, conferences). We do not aggressively hunt for
new clients and do not work for clients who have a bad
reputation.
Fee billing: Unlike most of our competitors, we do
not reward our lawyers based on the number of billed
hours or new clients acquired. Remuneration by hours
billed encourages lawyers to pursue their own objectives rather than provide the client with cost-effective
services and reporting time worked fairly. We stress
not only producing the highest quality work, but producing it as efficiently as possible.

Our people
our people regularly publish scholarly articles in the
Czech economic media. Our senior partners are recognised figures who hold major positions outside the firm:

• Vladimíra Glatzová (partner) has long been recognised as amongst the most important women in Czech
business (according to the newspaper Hospodářské
Noviny). She is a member of the Board of the Czech Bar
Association, to which she was nominated by leading
Czech law firms to represent their common interests.
She also represents the Czech Republic on the European Forum of the International Bar Association (IBA).
Chambers Global ranks her amongst the top five M&A
lawyers in the Czech Republic.

• Vít Horáček (partner) Chambers Global ranks Vít
Horáček amongst the top five dispute and arbitration
lawyers in the Czech Republic, as well as a leading
lawyer in intellectual property and information technology law. He is an arbitrator on several arbitration
tribunals: The Arbitration Court of the Economic
Chamber of the Czech Republic and the Agricultural
Chamber of the Czech Republic, the Exchange Court
of Arbitration of the Prague Stock Exchange (Member
of the Presidium), the Court of Arbitration of the CzechMoravian Commodity Exchange Kladno, the international Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne,
the Arbitral Commission of the Czech Olympic Committee. Vít Horáček is an expert assistant at the Department of Commercial Law of the Faculty of Law of
the Charles University.

• Dana

Schweigelová (partner) Top international
rating publications consider Dana Schweigelová to
be a leading lawyer in banking and finance. She is an
arbitrator on the Exchange Court of Arbitration of the
Prague Stock Exchange. Since 2010, she has been a
Member of the Appeals Commission of the Czech National Bank. Since 2011 she has also been an arbitrator at the Exchange Court of Arbitration of the Prague
Stock Exchange.

Charles University, where he lectures and authors research papers and publications.

Our clients
Some of our other major clients include: 2K Czech, ArcelorMittal, B.Braun Avitum, BigBoard Praha, Bosch, Brano,
Citibank, Commerzbank, Comparex, ConocoPhillips,
ČEZ, ČSOB Leasing, Danone, Deutsche Bank, DiGi Trade,
E. ON, Eaton Corporation, Evraz Vítkovice Steel, Evropsko-ruská banka, Factoring KB, FCE Credit, FORD MOTOR COMPANY, Fuji, GDF, GES MEDIA ASSET, Goldman
Sachs, Heidelberg Cement, Henkel, Hochtief, Hypoteční
banka, IAC Group, ING, Internet Mall, itteligence, KBC,
KCR, KKCG, Klement, Komerční banka, Korean Air, LIDL,
Mazda, Morgan Stanley, MVV Energie, Netretail Holding
BV, New World Resources, Ondeo, OKDC mont, PENTA,
PPF, Pražská teplárenská, Raiffeisenbank, RPG Industries, RWE, sanofi-aventis, Sberbank CZ, Siemens, Simply
You, SISU Capital Funds, Sita, Skanska CZ, Sodexo ČR,
Strabag, Suez, TAJMAC –ZPS, Tchibo, Tesco, T-Mobile
Czech, Travelex, UniCredit Bank CZ, VB Real Estate Leasing, Visa Europe, Volksbank, Volvo, Volksbank, Warburg
Pincus, Wood&Co., Western Union International Bank,
WPB capital or Y-Soft Corporation.

Social responsibility / PRO-BONO
• Jiří Sixta (partner) According to Legal 500, an international ranking, Jiří Sixta is amongst the most recommended lawyers in M&A. Jiří is in charge of the Slovak
branch as well as the management of the Czech office.

• Martin Dančišin (partner) International rating publication IFLR 1000 ranks Martin as a leading lawyer
in the area of restructuring and insolvency. Martin is
an arbitrator on the Arbitration Court of the Economic
Chamber of the Czech Republic and the Agricultural
Chamber of the Czech Republic.

• Petr Čech (of counsel)

Besides work for clients, Petr
focuses on internal education of our lawyers with a focus on commercial companies, securities, commercial
obligations, the new Civil Code and the new law on
business corporations. In addition, he is active in the
Department of Commercial Law of the Law Faculty of

Glatzová & Co. has been engaged in a number of projects
in the non-profit sector. We have supported the civic association ŽIVOT DĚTEM (LIFE FOR CHILDREN) for the
fifth year now, both financially and with free legal consultancy. This year, we and ŽIVOT DĚTEM have jointly
organized a benefit gathering in Krč castle, where we
managed to raise almost CZK 100,000 for sick children
and found them many new sponsors. In recent years
we have provided the humanitarian organisation ADRA
with free legal consultancy worth more than CZK 1 million. We also provide free legal consultancy to the gallery of modern art DOX and the foundation against corruption established by Karel Janeček. Through her own
foundation Vladimíra Glatzová supports children from
the children’s home in Klánovice and young people without families.
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What our clients say about us

“Combines a customer-oriented approach with excellent legal know-how”
Chambers Europe 2012

“An excellent local firm that is experienced in a number of areas”
Chambers Europe 2012

“For me they feel like colleagues – they really engage
themselves in our company”
Chambers Europe 2012

“They are the best, not just in terms of experience, but
in terms of value”
Chambers Europe 2012

Glatzová & Co’s “good quality advice, fair pricing and
effective, practical solutions” make it very popular with
clients. The firm has one of the most distinguished
histories on the market and, being without ties to an
international network, is the first choice for referrals
from many foreign law firms. Peers hold the firm in high
regard, describing it as a “very strong and well-reputed
Czech firm”.

“The lawyers take the time to know and understand
our business. We hope to continue working with them
for a long time to come“
Chambers Europe 2012

“A smart team and easy to work with”
Chambers Europe 2012

The team is praised for its “hard work and good
knowledge of the law, with an ability to listen to clients
and discuss issues.”

Chambers Europe 2011

“They treat our business like it is theirs – they are not
simply clocking in the hours”

Chambers Europe 2011

“The team delivers good value for money”
Chambers Europe 2012

Chambers Europe 2012

The firm‘s work on the domestic aspects of larger deals
is appreciated by clients, with one saying „they know
the local market and its idiosyncrasies.“ Leading lawyer Vladimíra Glatzová is also noted for her attitude and
manner. „I think very, very highly of Vladimíra,“ says
one new client. „She‘s very energetic, committed, and
gets the job done.“

“They are knowledgeable and provide an excellent
service”
Chambers Europe 2012

•

IFLR 2011

“A very diligent team from which you get a lot of value
for money”
Chambers Europe 2012

“The group is very good at guiding us through the case
and managing expectations”
Chambers Europe 2012

“The firm is very popular for referral work; it is often the
local counsel in international instructions.”
Chamber Europe 2011
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Glatzová & Co., s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Betlémský palác, Husova 5
110 00 Prague 1
www.glatzova.com
office@glatzova.com
+420 224 401 440

Havel, Holásek & Partners
attorneys at law
General information about Havel,
Holásek & Partners
During the more than 13 years of its existence, Havel, Holásek & Partners has become the fastest growing law firm
in the CEE region, which continually strives to strengthen
its position in the legal services market in the Czech Republic and Slovakia.

Our legal team
Havel, Holásek & Partners, with offices in Prague, Brno,
Ostrava, and Bratislava, has a team of more than 170 lawyers, several dozen law faculty students, and more than
500 employees, including 130 employees from the affiliated collection agency Cash Collectors, and is the largest
law firm in the Czech Republic and Slovakia. During its 13
years on the market, Havel, Holásek & Partners has also
become the largest independent law firm in central Europe. Most of our partners and many of our senior lawyers
have gained experience in top international law firms,

such as Linklaters, Freshfields, Allen & Overy, Clifford
Chance, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright, Dentons
(Salans), DLA Piper, Weil, White & Case, Baker & McKenzie, Squire Patton Boggs, Gleiss Lutz, Noerr, Schöenherr,
Wolf Theiss, Gide Loyrette Nouel, or leading Czech and
Slovak law firms, as well as in top public sector positions,
such as government ministries, the competition office,
and the central bank. In addition to the firm’s client work,
the lawyers also contribute actively to the preparation of
legal regulations, particularly in the area of commercial
law and financial services, and work with professional
organisations in the area of capital markets (the Capital
Market Association), venture capital (Czech Private Equity & Venture Capital Association – CVCA), and other
associations and alliances in the area of public contracts,
real estate investment, or telecommunications. Some of
our legal experts are the authors of a range of professional
publications, and they present at conferences and work
as lecturers in the area of professional education. Some
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of them also contribute to writing legal commentaries
for the recodification of the civil code. The members of
all the firm’s advisory groups regularly publish in professional and popular journals and organise professional
workshops.

Slovak office
The Bratislava office is the main contact point for clients
from Slovakia, as well as Czech and international clients
conducting business in Slovakia. The office provides its
clients with comprehensive legal advice in all standard
legal areas relating to the clients’ business activities.
The Slovak legal team currently consists of 25 lawyers,
which makes it one of the three largest law firms in Slovakia, and provides services to approximately 150 clients.

Practice areas
The lawyers of Havel, Holásek & Partners are conscious
of the fact that the provision of top-quality legal services
requires not only an in-depth knowledge of law and its application, but also a wider understanding of the business
areas of their clients.
Hence, we have created a system of management for the
law firm by practice areas as well as business specialisation. As such, this organisation is geared to providing
legal services in the most effective manner where complex projects are managed by senior lawyers with a wide
range of practical experience and with the support of specialists in the relevant legal areas.
The lawyers have extensive transactional expertise in
the following practice areas: Corporate Law/Mergers,
Acquisitions, Divestitures and Restructuring/Corporate Governance and Tax Consultancy; Real Estate and
Construction; Environmental Law; Banking, Insurance,
Finance and Capital Market; Litigation, Arbitration and
Administrative Proceedings; Public Sector and Regulatory, Public Contracts and PPP; Intellectual Property/ Information Technology/Electronic Communication/Personal
Data Protection/Media; Insolvency and Restructuring;
Competition, Public Aid, EU Law; Labour Law and Social
Security Law; Private Clients; Advertising Law, Consumer Protection, Unfair Competition.
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Business areas
The firm’s lawyers have gained significant experience
in the following business areas and continue to focus
on them: real estate and construction, including related
contractors; banking and other financial services (including leasing and factoring); energy, utilities, mining of raw
materials, the environment and waste management; the
automobile industry; mining, engineering + the chemical
industry and petroleum refining; postal services, telecommunications and information technology; transportation
and logistics; public sector and regulatory (in addition
to transportation, energy, education, healthcare, etc.);
consumer goods/FMCG (including retail chain operators); the food industry (including the tobacco industry),
agriculture and forests; pharmaceuticals and healthcare
(including social services); the arms industry; the media
and media services; professional services; insurance and
pension funds; the hotel industry and tourism; education,
culture (science and research); sports law; lotteries and
gaming; other services and production (e.g. electrical
engineering and electronics, the rubber and plastics industry, glass and ceramics, textile, clothing, the leather
and printing industry, paper and pulp manufacturing, the
wood processing industry, manufacturing of construction materials, security services).

Superior language skills
All of our lawyers provide legal services to clients in
Czech, Slovak and English; a specialised group of lawyers
also focuses on German-speaking clients. In addition,
some of our lawyers are fluent and provide legal services
in French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Polish,
Hungarian, Ukrainian and Slovak.

Our clients
Our clients include large international companies, leading Czech and Slovak companies, strategic state-owned
enterprises and public sector authorities, as well as medium-size businesses, entrepreneurs, and investors. We
advise approximately 70 of the Fortune 500 companies,
more than 40 of the Czech Top 100 companies, and seven
of the Czech Top 10 companies. Havel, Holásek & Partners currently provides its services to more than 1,000
clients.

An overview of representative
major transactions in which we
have been involved during the
past 12 months
• Legal advice to cineworld group, the
uk´s biggest cinema operator
Havel, Holásek & Partners advised the UK cinema operator
Cineworld Group on the acquisition of its rival Cinema City
International (listed on the Warsaw Stock Exchange). By
acquiring Cinema City International, the biggest cinema
operator in Central and Eastern Europe and Israel, Cineworld Group has become the second biggest cinema operator in Europe. Working closely with the renowned law firm
Slaughter and May, Havel, Holásek & Partners provided legal advice both in the Czech Republic and in Slovakia. The
value of the global transaction is £503 million.

• Advising on one of the major transaction in the mechanical engineering
sector in the Czech Republic
Havel, Holásek & Partners advised the seller on one of the
major transactions in the mechanical engineering sector
in the Czech Republic.
The law firm advised ČKD Group on the acquisition of
a 100 percent stake in ČKD kompresory, a leading manufacturer of industrial compressors for the extraction and
transport of crude oil and natural gas, and for the petrochemical industry, energy sector and steel industry.
The total value of the transaction was around CZK 1.1 billion.

• Advising on one of the most important
• Advising on the sale of assets of the
world´s leading manufacturer of
construction and mining machinery
Havel, Holásek & Partners advised on the sale of a part of
business of the Caterpillar Global Mining group in Germany and Czech Republic relating to the manufacture and
servicing of, and distribution of spare parts for, mining
equipment to Phoenix-Zeppelin, a leader in the market for
construction machines, handling equipment and energy
systems in the Czech Republic.

transaction in the telecommunications
and ICT sector in the Czech Republic
Havel, Holásek & Partners advised the buyer on one of the
most important transactions in the telecommunications
and ICT sector in the Czech Republic.
Havel, Holásek & Partners advised T-Mobile Czech Republic, which acquired a 100% stake in T-Systems Czech
Republic, which until then had been its sister company.
However, both companies have continued to be part of
the Deutsche Telekom group.

• Advising on one of the major
transaction in the extracting sector in
the Czech Republic
Havel, Holásek & Partners advised the buyer on one of the
major transactions in the extracting sector in the Czech
Republic.
The law firm advised a central European trader in nonferrous metals and solid fuels on the acquisition of a 100
stake in OKK Koksovny, a leading European producer of
coke and the largest European producer of foundry coke.
The total value of the transaction was around CZK 2.4 billion.

The aim of this transaction was to harmonize the activities
of the Deutsche Telekom group in the Czech market, and primarily to ensure easier customer access to all ICT services.

• Competition law advice to Slovak
Telekom
In 2013, Havel, Holásek & Partners advised Slovak Telekom
on competition law in connection with gaining control over
Digi Slovakia, including representation before the Slovak
Antimonopoly Office. This significant case with an impact
on the retail broadband and subscription TV market was
approved by the Slovak Antimonopoly Office at the first
stage despite objections from some competitors.
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Selected awards
Havel, Holásek & Partners is the most successful Czech
law firm in the Law Firm of the Year awards according to
the results of all five years with regard to the number of
nominations and titles.
In the prestigious Who’s Who Legal Award, Havel, Holásek & Partners was awarded as the best law firm of the
year for 2011 and 2012 in the Czech Republic. The firm
also repeatedly received first place among domestic law
firms from 2008 to 2012 in the awards organised by Practical Law Company in all assessed legal categories. The
office was also awarded in the ILO Client Choice Awards
2010 and 2013 sponsored by the international rating agency International Law Office (ILO), which named Havel,
Holásek & Partners the best-rated law firm in the Czech
Republic by clients.
Havel, Holásek & Partners has also been cited by international ranking agencies Thomson Reuters and Mergermarket as the number one law firm in the Czech Republic
for the total number of M&A transactions carried out for
the past five years (2009 to 2013). In its rankings for 2009
through 2011, DealWatch ranked Havel, Holásek & Partners first based on the number of M&A transactions successfully closed in the Czech Republic, and for 2009 and
2010 also in the Slovak Republic and the entire CEE Region.
Our lawyers are regularly cited as leading or recommended specialists by renowned international rating publications, such as PLC Cross-border, European Legal 500,
Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global
Law Experts, and IFLR 1000, all of which have cited Havel,
Holásek & Partners as one of the best law firms for transactions carried out in the Czech Republic in the areas of
mergers and acquisitions, corporate and commercial law,
banking and finance, capital markets, insolvency and restructuring, real estate and construction law, labour law
and dispute resolution. The firm’s partners are also recommended by the above ranking publications as leading
legal experts in their fields of specialisation.

tional standards in the legal profession. In line with this
vision, we always aim to strengthen the excellent relationships we have with our clients and business partners
so that they may maximise the effect of our legal services
on their business plans or other objectives. We strive to
create a genuine, mutually beneficial business partnership with our clients.

Our approach
Havel, Holásek & Partners adopts a business-oriented and
pro-active approach. With a team of highly qualified lawyers, our top priorities include client care and time flexibility. We take an individual and personal approach to each client and in finding a proper solution for their needs, which
are always handled by one or two partners or a partner
and senior lawyer. We strive to provide services with high
added value, to create excellent and lasting business relations with clients, and to provide services in a manner exceeding our clients’ expectations. Our lawyers are sought
by clients for their comprehensive legal advice, strategic
thinking, and their desire to succeed, as well as for their
ability to complete our clients’ transactions successfully
and effectively assert their business interests.

International standards
Havel, Holásek & Partners offers the highest international
standard of quality for the provision of services, flexibility, and a creative and business-oriented approach to
resolving clients’ legal issues while strictly adhering to
the traditional principles and values of the legal profession (i.e. eliminating conflicts of interest, maintaining the
highest standards of confidentiality, etc.).

International cooperation
Havel, Holásek & Partners cooperates on cross-border
transactions with leading European and international
law firms, without having an exclusive arrangement. In
transactions involving other Central and Eastern European countries, Havel, Holásek & Partners co-operates with
top local law firms in particular in Poland, Hungary, Russia, Ukraine, Romania, and Bulgaria.

Our vision

Pro Bono

Our vision is to be a leading Czech-Slovak law firm, consistently providing services reflecting the highest interna-

Charity and pro bono activities are an integral part of our
work, and social responsibility is a part of our corporate
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culture, our values, and our business strategy. We act in
an ethical and transparent manner, minimise the environmental impacts of our business, and employ our expert
skills in supporting those in need. In providing this support, we work with not-for-profit organisations, foundations and individuals, either alone or together with the
Havel, Holásek & Partners Foundation. We support charitable activities by means of professional assistance and
financial contributions and donations.

We also promote environmental projects and business innovation projects (ENVI).
In the context of our pro bono legal services, we also
continue to support small and medium-sized enterprises
in close cooperation with the Economic Chamber of the
Czech Republic, the Industry and Transport Federation,
the Czech SME Union, and the CVCA (Czech Private Equity & Venture Capital Association).

•

We primarily target the following
areas:
We help children and young people, not only with difficult
situations, but also with everyday concerns and problems
(e.g. “Linka bezpečí” helpline, People in Need, Our Child
Foundation, Leontinka Foundation, Child Brain Foundation).
We assist in securing financial, material, humanitarian,
legal, professional and educational support and assistance to people with a health, social or financial disadvantage, in particular elderly people (Taťána Kuchařová
Foundation, Czech Radio’s Foundation – Help with Us).

Havel, Holásek & Partners s.r.o.
ADDRESS:

We promote the development of general education and
the deepening of professional knowledge in politics,
social sciences and culture (Havel, Holásek & Partners
Academy, Prague Twenty Foundation, Czech Management Association, the Economic University’s Institute,
Further Education Fund).

Prague:

Na Florenci 2116/15, Reception A
110 00 Prague 1 – Nové Město
+420 255 000 111

Brno:

Hilleho 1843/6
602 00 Brno
+420 545 423 420

Ostrava:

Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
+420 596 110 300

Bratislava:

Apollo Business Center II., block H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
+421 232 113 900

URL:
E-MAIL:

www.havelholasek.cz
office@havelholasek.cz

We promote philanthropy, donorship in the Czech Republic, and community development (the Via Foundation).
We help to introduce and promote contemporary art in the
context of today’s changing world. We promote the good
reputation of Czech culture, and educational and cultural
activities targeting the general public (the DOX Gallery,
Summer Shakespearean Festival Ostrava).
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Advokátní kancelář
CHSH Kališ & Partners
CHSH in CEE
CHSH is one of CEE renowned corporate law firm, with
an integrated practice in Central and Eastern Europe.
The team is composed of over 150 lawyers. This number
of experts in various areas of law guarantees our clients
experience and expertise in all areas of corporate and
commercial law in Central and Eastern Europe.
Through our unique organisational structure, which allies our core teams with particular specialists, we are
able to manage clients and transactions efficiently and
effectively. The size and structure of CHSH ensures that
even large teams of well-qualified lawyers can be assembled at short notice. This know-how, together with our
many years of experience in Central and Eastern Europe,
as well as our Lex Mundi network, guarantees our clients
an unparalleled level of service.
For decades we have been advising our clients in cases
that demand particular expertise, creativity and innovation. This is not only guaranteed by our wide-ranging specialist knowledge, motivation and commitment, but also
by an excellent understanding of our clients’ businesses.
This is what really makes us stand out as one of the leading CEE law firms in the areas of mergers and acquisitions, IPOs, takeovers, privatisations, financing, as well as
real estate and construction.
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Lex Mundi partners offices
CHSH offices
Czech Republic
Belgium
Belarus
Bulgaria
Slovenia
Hungary
Austria
Romania

CHSH KALIŠ & PARTNERS

auditing and accounting, which allows us to manage
complex client issues.

About us

Our team

The law firm was established by a team of 8 lawyers who
de-merged in August 2010 from the Prague office of an
international law firm DLA Piper to set up a new law firm.
Currently we are a team of 11 lawyers with extensive experience from Czech and international law firms. We are
a full-service law firm providing legal advice in all areas
of law, including corporate law, real estate, banking and
finance, insolvency, labour law, procedural law, national
as well as international arbitration proceedings and administrative law.

Co-operation
New opportunity for Kališ & Partners (from 2012 as CHSH
Kališ & Partners) was created by establishment of partnership with one of CEE’s leading corporate and banking/finance law firms CHSH – Cerha Hempel Spiegelfeld
Hlawati. This partnership based on franchising principle
creates a further expansion of our recognised position in
Europe.

Overview
Our clients are large and medium-sized foreign and domestic companies and individuals from various sectors of
industry and services. We offer flexibility together with
an individual and practically oriented approach aiming to
our clients’ needs.

Our vision

JUDr. Petr Kališ,
Ph.D.
Managing Partner

Petr leads the Corporate
and M&A practice. He has
advised on a number of
international transactions
including assets sales, mergers, acquisitions, restructurings and insolvency. In addition to his wide corporate experience, Petr has specialist expertise in the field of energy
and in representation of clients in international arbitration
proceedings. Petr speaks Czech, English and Russian.

Mgr. Jiří Salač,
LL.M.
Partner

Jiří leads the Banking and
Finance practice. He has
abroad experience in the
banking and structured
finance, including advising on a wide range of banking
transactions comprising projects and acquisition finance.
He focuses also on corporate, employment and tax law.
Jiri speaks Czech, German, English and Polish.

Mgr. Jan Morávek
Senior Attorney

We believe that the main task of a lawyer is to assist clients in achieving their objectives and business plans. Our
goal is to create a personal relationship with our clients
allowing us to recognize and satisfy their needs and respond flexibly to their requirements. We always make
our best efforts to find the most efficient solution for our
clients from both legal and economic point of view. We
have a well-established co-operation with qualified both
internal and external consultants in the area of taxation,

Jan is an attorney-at-law
specializing in commercial, corporate, and energy law, real estate, and
TMT. In the course of his 7 year experience, Jan cooperated on number of projects for both Czech and international
clients. Jan speaks Czech and English.
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JUDr. Martin
Kartner
Senior Attorney

Martin is an attorney-atlaw specializing in commercial law, corporate
law, labour law, public procurement and project finance.
In the course of his 7 year experience Martin cooperated
on number of projects for both Czech and international clients. Martin speaks Czech, English and Spanish.

Mgr. Sandra
Jiříčková
Senior Attorney

Sandra is an attorneyat-law focused on corporate law, litigation &
arbitration, intellectual property law, unfair competition,
insolvency proceeding and contract law. In the course of
her 5 year experience, Sandra cooperated on number of
projects for both Czech and international clients. Sandra
speaks Czech, English and German.

•

CHSH Kališ & Partners s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Týn 639/1
110 00 Prague 1
www.chsh.com
office@chsh.cz
+420 221 111 711

Advokátní kancelář
JELÍNEK s.r.o.
As an all-round law firm we provide legal services and
counselling in all branches of law to all kinds of clients
in the Czech republic and also abroad. Our customers are
natural and also various legal persons.
We offer not only complex legal services, but also we
are prepared to help our clients with partial legal acts
through our well coordinated team of lawyers specializing in different areas of law. For our clients we also provide services by cooperation with associated lawyers in
Slovakia, Hungary and Germany when needed.
We offer legal services in Czech and many foreign languages – English, German, French, Russian, Ukrainian
and Belarusian.
Our goal is to provide legal services only on the highest
level. Our priority is always the satisfaction of the client,
absolute secrecy and high informational confidentiality.
For our clients´ needs we can offer advice of an excellent
tax advisor and our firm also cooperates with professional private detectives who search out evidence and information when needed.
We are a strong, developing firm, which is the biggest and most powerful in Pardubice region with
more than a twenty-year tradition

Regarding the fact, that our law firm proved the ability
to provide its professional services on the highest level, it
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was accepted as the first law firm from the Czech republic
as a member of International Union (Commonwealth) of
Advocates (IU(C)A) by the members of this union. IU(C)
A, with its headquarters located in Moscow, is a major association of important law firms in the area of Commonwealth of Independent States.
IU(C)A unites the leading law firms from European states
and the states associated in the Commonwealth of Independent States, actively cooperates with Federation Council of Russian Federation, The Institute of State and Law of
The Russian Academy of Sciences, bar associations in the
United States of America, France, Germany, Norway, Israel
and with the Law Society of England and Wales. IU(C)A is a
member of the International Bar Association.

•

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

260 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Dražkovice 181
533 33 Pardubice
www.advokatijelinek.cz
advokati@advokatijelinek.cz
+420 466 310 691

Advokátní kancelář
Kocián Šolc Balaštík
Founded in 1990 as an association of lawyers, and operating as a limited liability company since 2012, Kocián Šolc
Balaštík (KŠB) is one of the largest law firms in the Czech
Republic. Based in Prague, with branch offices in Karlovy
Vary and Ostrava, and with almost sixty legal and tax
advisers, it is well placed to provide comprehensive legal
and tax advice to domestic and foreign clients.
With over 20 years on the Czech legal market, KŠB has
carved out a solid reputation as a successful and independent law firm, one which is also a strong competitor
with international law firms. KŠB has also been ranked
repeatedly as a leading law firm in the Czech Republic by
independent and highly prestigious rating agencies.

Awards:

• National Law Firm of the Year 2012 and 2008 in the
Czech Republic (Chambers Europe Awards for Excellence)

• Best Central & Eastern European Law Firm 2012 –Sil-

Year for Corporate and Competition Law in 2011, 2010
and 2009 and for Corporate Law in 2008 (ePravo.cz)

• Four-time winner of the Law Firm of the Year in the
Czech Republic in the Who’s Who Legal Awards.
Although KŠB is a Czech law firm, its involvement in international transactions has created many personal contacts
over the years and contributed to excellent working relationships with major law firms all over the world. KŠB is a
founding member of the World Services Group, a network
of law firms and other professional advisers in more than
115 countries worldwide; KŠB is also a member of the International Attorneys Club, a global association of leading
law firms, and of the Employment Law Alliance, an international network of law firms advising on labour law. In
addition, Martin Šolc, one of KŠB’s founding partners, recently became the first lawyer ever from Central & Eastern
Europe to assume the office of Secretary-General of the
International Bar Association (IBA), the world’s leading organisation of over 200 bar associations and law societies
and over 45,000 legal practitioners.

ver Award (International Legal Alliance Summit &
Awards).

• Best National Law Firm of the Year 2012 and Winner in
the Competition Law category of the Law Firm of the
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Our People
KŠB’s lawyers and tax advisers are acknowledged leaders in their areas of expertise. Many of them have been
ranked as leading lawyers in renowned foreign ratings,
such as Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000,
PLC Which Lawyer?, Legal500, and Who’s Who Legal. For
example, the latest issue of Chambers Global 2013 lists
KŠB managing partner Dagmar Dubecká and partners
Jiří Balaštík and Martin Šolc as leading experts for corporate law and M&A, and KŠB partner Pavel Dejl for competition law. Who’s Who Legal lists KŠB partner Jiří Horník
as an aviation law expert, partner Pavel Dejl as a competition law expert and tax partner KŠB Helena Navrátilová
as a corporate tax expert.
Chambers Europe 2013 references to KŠB lawyers are
as follows: Pavel Dejl: “is lauded as a leading antitrust
lawyer. He is highly respected for his knowledge of case
law, and for his litigation and arbitration prowess”; in the
Corporate/M&A category, Dagmar Dubecká “acted for
Keihin on the takeover of the business in heat exchangers
for automotive air conditioners from Showa Denko, including its subsidiary companies in the USA, China, Thailand,
and the Czech Republic”; Martin Šolc: “sources praise his
innovation”; and Jiří Balaštík “is regularly seen advising
on M&A matters”.
Chambers Europe 2013 also refers to KŠB tax partner
Helena Navrátilová as “an adroit and reliable tax adviser”.
Moreover, Chambers Europe 2013 includes a positive report on KŠB’s experience in Projects/Energy: “This large
local firm has an excellent reputation for its projects
and energy practice, which is divided into energy and
mining on one side and project financing on the other.”,
and lists KŠB partner Václav Rovenský as the “key individual”.
Three KŠB partners (Jiří Balaštík – real estate; Professor
Jan Dědič – corporate law; and Martin Šolc (two awards)
were named Lawyer of the Year in the annual Lawyer of
the Year awards held by the Czech Bar Association and
EPRAVO.cz. KŠB managing partner Dagmar Dubecká
ranked as one of the 25 most important women of the
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Czech business in an opinion poll held by Hospodářské
noviny and IHNED.cz in 2012.

Recodification Involvement
KŠB lawyers have been significantly involved in the
prep work regarding the recodification of Czech private
law which is due to take force and effect in 2014. At
the turn of 2010 and 2011, the Ministry of Justice of the
Czech Republic assigned a team of our lawyers led by
Professor Dědič (including partners Petr Kasík, Martin
Krejčí, and lawyers Vladimír Trop, Vlastimil Pihera
and Jan Lasák) to draft comments on particular sections of the new Civil Code, which was then being finalized. The comments were jointly discussed with Professor JUDr. Eliáš’s team and other professionals.
In addition, Professor Dědič and KŠB lawyer Vlastimil
Pihera were members of the recodification committee
on the Corporations Act and, subsequently, Professor
Dědič was the rapporteur for the draft Corporations
Act in the Legislative Council of the Czech government
in which, together with Petr Kasík, he took part in the
comprehensive negotiations on the act. Moreover, Professor Dědič played a major role in preparing the comprehensive amendment to the Transformations Act.
Currently, both Professor Dědič and Vlastimil Pihera
are members of the Committee for Application of the
New Civil Legislation established by the Czech Ministry of Justice.
KŠB also founded KŠB Institute, s.r.o. in January 2012.
The institute is a KŠB subsidiary and new learning
platform tailor-made for managers and lawyers but also
available to the general public. KŠB launched the institute in February 2013 and has designed it to help ensure KŠB’s clients are ready for the substantial changes
to be introduced by the Czech private law recodification. KŠB Institute holds seminars primarily on private
and financial law and tax issues. The 2013 seminars are
dedicated to the new Civil Code and the Corporations
Act, both of which constitute the backbone of recodification and are to take force and effect on 1 January
2014. The amendments to all acts affected by recodification are thoroughly covered as well. Professor Dědič,

who is also the author or co-author of many acts, including ones concerning recodification, leads the team
of lecturers, all of whom are acknowledged leaders in
their particular areas of expertise.

Selected References 2012 – 2013:
Below is a summary of just some of the advice KŠB provided to its clients in the last twelve months:

long-term cooperation with the Schweppes Group;
advice on the sale of selected assets of Čechofracht
and on the purchase of a minority stake in Travel
Service, a.s.

• Full-service advice on the issuance of bonds, including advice to RPG Byty s.r.o. on the issuance of EUR
400 million worth of secured bonds and on the private issue of bonds by BigBoard Praha, a.s., and advice to PRO TENAX s.r.o. or 2X spol. s.r.o.

• Extensive advice on the new rules applicable to corporations (the Corporations Act) to, without limitation, ČEZ, a.s., AGROFERT HOLDING, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., OKD, a.s., Advanced World
Transport, Heineken ČR, Českomoravský cement,
a.s. or Karlovarské minerální vody, a.s., including
adjustment of corporate documents and executive
appointment agreements and/or setting up new
management models

• Extensive

advice to financial institutions in connection with the upcoming recodification of Czech
private law, including, without limitation, Česká
spořitelna, a.s., Reifeissenbank, a.s., Wüstenrot
Group, mBank, Citibank europe plc, organizační
složka, on issues such as execution of banking
agreements, adjustment of banking products and
general terms and conditions to comply with the requirements imposed by the new Civil Code

• Full-service advice on many acquisitions (including
advice on how to structure the transaction, due diligence, review in terms of competition aspects, drafting/negotiating contracts documents), such as advice to Economia, a.s. on the acquisition of Centrum
Holdings, Webfarm and Dalten Media from Warburg
Pincus; advice (especially due diligence) regarding
the contemplated sale of Alpiq Generation CZ (the
operator of co-generation plants in Kladno and Zlín);
advice on the acquisition of Enfinity 20, Enfinity 22
and Andaine Invest (operators of solar power plants
of total output of almost 10 MWp); advice to Karlovarské minerální vody on the sale of its majority
stake in DK INVEST (and its subsidiary Hanácká
Kyselka s.r.o.) to Italian MOLINARI, or on starting

• Pending

advice to the Czech National Bank on
dealing with the impacts of survival aid granted
to Czech banks in the 1990s; counselling and representing the Czech National Bank in the arbitration
proceedings before the Paris ICC International Arbitration Court regarding guarantee claims

• Full-service

advice on competition law issues, including advice to Lidl Česká republika v.o.s., Leo
Express, a.s., Heineken ČR, Karlovarské minerální
vody, a.s., DAF TRUCKS, Travel Service

• Full-service advice on many real-estate and development transactions and projects, including advice to
Bluehouse Capital on the reconstruction of a shopping centre in Hradec Králové; advice to BIOENERGO KOMPLEX s.r.o. on the operation of a Kolín bio
power plant; advice to Unimex group on the acquisition of real property in a foreign country; advice
to Moravská stavební – REAL s.r.o. on the purchase
of a development project in Prague, Letňany, or to
KEMPZ House s.r.o. on the purchase of a residential
development project (under construction) in Prague,
Podbaba; advice to Lovochemie a.s. and Synthesia
on rebuilding an in-house power plant

• Counselling and representing clients in arbitration,
court and/or administrative proceedings, advice on
IP issues to Alpiq AG, Travel Srvice, a.s. YIT Stavo
s.r.o., KEMPZ House, Pinelli, Karlovarské minerální
vody, New World Resources, RWE, Česká televize
(Czech TV company), and Český rozhlas (Czech radio broadcasting company)
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• Advice on public contracts to OKD, a.s., Lovochemie, a.s., Vodovody a Kanalizace Pardubice, NEMOS Sokolov, ČEPRO, Alpiq Generation, and Řízení
letového provozu ČR (Czech Air Traffic Control Authority)

• Advice on

labour law issues, including advice on
restructuring of, without limitation, Transfreight
Automotive ČR, OKD, a.s., Yamaha Motor Middle Europe, and Johnson Controls

•

Kocián Šolc Balaštík, s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Jungmannova 745/24
110 00 Prague 1
www.ksb.cz
info@ksb.cz
+420 224 103 316

Advokátní kancelář
Kříž a partneři

A

dvokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. was
established in 1991 as an association of individual attorneys and today it has the form of a
limited liability company with three partners.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. (AKKP) law firm
has rich experience in providing legal services and is currently one of the leading law firms in the Czech Republic.
The AKKP team comprises of more than 13 experienced
attorneys who do not only excel professionally, but also in
terms of fluency in foreign languages. Thus AKKP is capable of providing all legal services in Czech, Slovak, English, German and Russian as well as in other languages, if
required. Most of AKKP’s attorneys have studied abroad
and a considerable number of them also have legal experience not only as attorneys, but also in other areas of
legal practice. This team of AKKP’s attorneys can provide
clients with legal services on the highest professional level with the use of rich experience from all aspects of the
legal profession. Some of AKKP’s attorneys are counted
among the leading Czech experts in certain legal fields
such as labour law and intellectual property law and in recent years they have obtained several prestigious awards
in these legal fields.
AKKP provides complex legal services to local and international clientele throughout the spectrum of the

segments of valid law. AKKP provides legal services
comprising of the preparation of legal documents and
other legal acts as well as the legal representation before general and arbitration courts. AKKP does not only
represent clients before general and arbitration courts,
but also during negotiations with state authorities and
institutions.
AKKP uses its profound experience from activities oriented on the negotiation of disputed issues, both in the contractual phase and in attempts at an amicable solution
to disputes with the goal of preventing litigation. AKKP
always carefully and responsibly considers the possibilities of the solutions to problems, including the time and
expense factors of eventual court proceedings. AKKP
offers its clients comprehensive solutions: we use the
expert knowledge of a team of specialists from various
legal fields and we take all the aspects of the client’s assignment into consideration. Together with an individual
approach to each client, we guarantee the shortest path
to the resolution of the client’s problems.

Fields of legal services provided
by AKKP:
Mergers, acquisitions and transformations | Litigation (arbitration and judicial proceedings) | Intellectual property
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rights and other rights to intangible assets | Labour law
and collective bargaining | Public contracts | Economic
competition | Power engineering | Commercial law:
contracts and company law | Real estate | Bankruptcy
| Family law | Administrative law | Tax, financial (including banking) and foreign exchange law | Criminal law
AKKP is a member of the International Practice Group,
which includes dozens of law firms, tax and audit consulting companies from several countries around the world.
AKKP can offer legal services not only in terms of Czech
law, but through its participation in the International Practice Group AKKP is able to provide legal and tax consulting in most EU countries and other countries around the
world such as U.S., Russia or China, thereby competing
with international law firms.
AKKP is the only law firm in the Czech Republic that is a
member of the ICC Counterfeiting Intelligence Bureau /
division of the International Chamber of Commerce specializing in the fight against counterfeiting.
In addition to the legal services commonly provided to
clients, AKKP also prepares regular information on significant changes to legal regulations for its clients. The
majority of AKKP’s attorneys are also very active in other
legal activities, such as in the form of frequent publication in Czech and foreign trade journals and other periodicals or by participating as lectures or co/organizers
in a wide range of specialized conferences and seminars
in the Czech Republic and abroad. AKKP’s attorneys also
provide expert opinions in a wide variety of legal fields
on the grounds of their academic backgrounds. AKKP’s
team also includes authors of treatises from the area of
the theory and practice of copyright law, labour law, the
law on the protection of personal rights, advertising law
and other legal fields. Several of AKKP’s attorneys are active as arbitrators at the Arbitration Court attached to the
Economic Chamber of the Czech Republic and the Agricultural Chamber of the Czech Republic.

•

Kříž a partneři
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Dlouhá 13
110 00 Prague 1
www.ak-kp.cz
info@ak-kp.cz
+420 224 819 334 / +420 224 819 325

Advokátní kancelář
KŠD LEGAL
by its clients in order to provide solutions to their issues.

About Us
Legal Team
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. has provided
comprehensive legal advice for almost 15 years to domestic
and foreign entities; therefore, it is one of the leading law
firms active in the Czech Republic. KŠD LEGAL was established in 1999 by the lawyer JUDr. Bohuslav Klein, Honorary President of the Arbitration court attached to the Czech
Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber
of the Czech Republic, under the original business name
KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ advokátní kancelář, v.o.s. (KŠD).
At present, partners of the law firm KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. are: JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., Mgr.
Lukáš Trojan, Mgr. Martin Doleček, and JUDr. Marek Bilej.
The legal advice provided by the law firm KŠD LEGAL
advokátní kancelář s.r.o. has been supplemented with
comprehensive economic and tax consultancy of KŠD
ECONOMIC a.s. that has provided these services for
more than 7 years. Through its branch, KŠD LEGAL advokátska kancelária s.r.o., with its registered office in
Bratislava, the law firm KŠD LEGAL is active also in the
territory of the Slovak Republic and it provides legal advice in all areas of Slovak law.

The legal team of the law firm KŠD LEGAL includes almost thirty lawyers, tax advisors, and professionals who
provide our clients with comprehensive services.
Members of the legal team of the law firm KŠD LEGAL have
a broad spectrum of expertise, they frequently publish articles in professional publications, and they are proficient in
one or more major foreign languages, so they provide legal
services also in English, German, Russian, and French.
A Number of lawyers of KŠD LEGAL also acquired professional experience in international law firms in the Czech
Republic and foreign law firms in the countries of the European Union.
Partners of the law firm KŠD LEGAL are also active as
Arbitrators of the Arbitration court attached to the Czech
Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber
of the Czech Republic. On the national and international
level, they also further develop their professional expertise through memberships in prestigious authorities and
institutions:

Our Motto
JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
The main motto of KŠD LEGAL is “WE KNOW HOW TO
SCORE” due to which it has been repeatedly addressed

• Judge of the FIA International Court of Appeal in Paris
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• Chairman of the UEM Judicial Panel in Rome
• Member of the FIM International Legal Committee in Mies
• Chairman of the FIA Anti-Doping Committee
• Vice-President of the Auto Club of the Czech Republic
• Chairman of the Legislation Committee of the Czech
Olympic Committee
of the Executive Committee of the Czech
Olympic Committee
• Permanent Representative of the Auto Club of the
Czech Republic of the Executive Committee of the
Czech Olympic Committee
• Chairman of the Arbitration Board of the Football Association of the Czech Republic

sociation of the Czech Republic

• Member of the Disciplinary Tribunal of the Automobile Sports Federation of the Auto Club of the Czech
Republic

Areas of Expertise and Awards

• Member

Mgr. Lukáš Trojan

The law firm KŠD LEGAL provides comprehensive legal
advice and services at a high professional level in all
main areas of law to the full extent meeting the highest
standards. KŠD LEGAL has participated in number of
major transactions in the area of banking, financ, and
insurance services, building industry, aircraft industry,
automotive industry, protection of environment, heavy and
light industry, water administration, telecommunications,
pharmaceutics, and finally in public sector.

• Arbitrator at the Arbitration Court of the Economic
•
•
•
•

Chamber of the Czech Republic and the Agrarian
Chamber of the Czech Republic
Chairman of the Arbitration Commission of the Czech
Olympic Committee
Chairman of the National Appeal Court of the Auto
Club of the Czech Republic
Member of the National Appeal Court of the Auto Club
of the Czech Republic
Member of the Appellate Committee of the Office for
the Protection of Competition

Mgr. Martin Doleček

The law firm KŠD LEGAL particularly focuses on the area
of dispute resolution proceedings and arbitrations
in which it utilizes extensive experience of its partners
in the Czech and international arbitration authorities. In
this area, we received the award “Recommended Law
Firm in the Area of Dispute Resolution and Arbitrations”
in the event – Law Firm of the Year in 2012. The law
firm KŠD LEGAL has repeatedly represented clients in
international investment disputes – in this area, i.e. in
the area of international investment disputes, the British
rating agency, Practical Law Company, in its publications
“Which Lawyer?”, Yearbook 2012, presented our law firm
as the leading law firm.

• Arbitrator at the Arbitration Court of the Economic
•
•
•

Chamber of the Czech Republic and the Agrarian
Chamber of the Czech Republic
Member of the Committee of ICC CR for international
arbitration
Member of the Management Board of the Czech
Volleyball Federation
Member of the Legislation Committee of the Czech
Volleyball Federation

JUDr. Marek Bilej

• Member of the Arbitration Board of the Football Association of the Czech Republic

• Member of the Licence Committee of the Football As268 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

Long-term specific focus of KŠD LEGAL is the area of
sports law within which we have regularly provided
legal advice in relation to the preparation and realization
of major sports events, in relation to ensuring the
attendance of Czech athletes at such events and in
relation to assistance with marketing and sponsorship
matters, etc. (currently, for example, in relation to
Winter Olympic Games in Sochi 2014). The law firm
KŠD LEGAL was included in the task force that was
requested to prepare the new act on support of sports
and other related materials. Within this legal practice,
our law firm provides legal advice to leading non-profit
sports organizations, sports clubs, sports foundations or
individual sportspersons as well as to business entities,

in connection with their marketing, sponsorship, and
advertising activities in sports environment. Our law
firm is also the official provider of legal advice to the
Czech Olympic Committee, Česká olympijská, a.s., Czech
Paralympic Committee, and Auto Club of the Czech
Republic. Demonstration of the privileged position of
the law firm KŠD LEGAL in the area of sports law is the
repeated victory in the prestigious event – Law Firm of
the Year in which the law firm KŠD LEGAL was the
winner, i.e. the best law firm in the category of Law
Firm of the Year – in the area of “Sports Law” in
2010, 2011 and 2012.
The law firm KŠD LEGAL has also a strong legal team
in the area of criminal law that primarily focuses on
economic and tax criminal activities. Our law firm represents both the accused and number of Czech and foreign corporations affected by criminal activities. In this
connection, we provide our clients also with services in
the area of compliance a risk investigation. In the area
of criminal law, our law firm received the award “Highly
Recommended Law Firm in the Area of Criminal Law” in
the event – Law Firm of the Year in 2012.
The law firm KŠD LEGAL has been focused also on the
area of public procurement for a long period of time.
In this area, we provide comprehensive legal advice and
services for contracting entities and for tenderers. Our services provided in this area were awarded with the award
“Recommended Law Firm in the Area of Public Procurement” in the event – Law Firm of the Year in 2012.
The successful focus of the law firm KŠD LEGAL on the
area of labour law, restructuring, and insolvency is evidenced by the awards “Recommended Law Firm in the
Area of Labour Law” and “Recommended Law Firm in the
Area of Restructuring and Insolvency” in the event – Law
Firm of the Year in 2012.

International Cooperation
Law firm KŠD LEGAL is a member of:

• Czech-German Chamber of Commerce

• French-Czech and Czech-French Chamber of
Commerce; and

• International Chamber of Commerce in the
Czech Republic.
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. is a part of ALFA
International, a prestigious international network of
independent law firms active in the United States, Canada, Latin America, Europe and Pacific Islands. Through
the law firms cooperating within ALFA International
network KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o. repeatedly ensures to its clients fully legal services in the majority of European countries, in North and Latin America
, but also in economically attractive countries, such as
China and India.

Pro Bono
An important part of practice of KŠD LEGAL includes activities and cooperation in the area of corporate responsibility and events supporting civil society activities. For
several years, KŠD LEGAL has actively participated in
supporting projects, such as support to the independent
cinematography and artists.
In relation the specific focus of our law firm on the area
of sports law, the law firm KŠD LEGAL also provides pro
bono legal advice to the Czech athletes and sports organisations.

Our Clients
Auto Club of the Czech Republic, Cestovní kancelář
FISCHER, a.s., Czech Olympic Committee, Czech Paralympic Committee, Czech Volleyball Federation, ČEZ,
a.s., CRESCON Group, DATART INTERNATIONAL a.s.,
Football Association of the Czech Republic, I&C Energo
a.s., Southmoravian Region, Ústí Region, and Vysočina
Region, KKCG Group, Vysočina Region, Linde Material
Handling Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Financial
Services Česká republika s.r.o., ONDEO Services CZ, s.r.o.,
PSJ, a.s., Raiffeisenbank a.s., SKANSKA a.s., TECHO a.s.,
Tereos TTD, a.s., TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., and
Vodafone Czech Republic a.s.

and Industry;
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Examples of Transactions

• Provision of comprehensive legal advice within the

• Provision of comprehensive legal advice to the Czech

•

•

•

•

•
•
•

Olympic Committee and to Česká olympijská, a.s.
in relation to the preparation of Olympic Games
(now WOG in Sochi in 2014). Legal advice is based on
legal support in organisational arrangement of the
presence of the Czech Olympic Team at OG (i.e., e.g.
arranging the operation of the Olympic House at the
location of OG and presence of athletes at OG) and further on legal support in negotiating sponsorship and
marketing agreements with COC´s partners, or the
Czech Olympic Team;
Representing the client Jan Štěrba, Czech kayaker
in the proceedings before the Arbitration Committee
of the International Canoe Federation (ICF) and further before the Court of Arbitration for Sports (CAS)
established ad hoc in London in relation to the decision of the International Canoe Federation on use of
unauthorized substance and prohibition to start for six
months within Olympic qualification in Poznaň during
OG in London in 2012, in which our client succeeded –
he was released of the accusation of taking drugs, and
we arranged his presence at OG;
Provision of legal advice within the cross-border
merger by acquisition to the client DATART INTERNATIONAL, a.s. and DATART MEGASTORE,
s.r.o.;
Representing the client in the proceedings before the
European Commission concerning relationships between the client and other entities active in the territory of the Czech Republic in the area of energy industry;
Legal representation of the client in the court dispute
on determination of invalidity of the share purchase
agreement – Pivovar Náchod, the client won this
dispute;
Legal representation of Vodafone Czech Republic,
a.s. in frequency auction for 4G licences;
Provision of comprehensive legal advice to Vodafone Czech Republic, a.s. within the merger with
BroadNet Czech, a.s.;
Representing the client PSJ, a.s. in defence against
vexatious insolvency petition, including the achievement of the breakthrough court ruling on compensation for vexatious procedure by the alleged creditor;
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•

domestic merger by acquisition of Tereos TTD, a.s.
(acquiring company) and MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN, a.s. (dissolving company); and
Successful case law breakthrough representation of
the member of the Parliament of the Czech Republic within the proceedings on the exemption
from powers of authorities active in criminal
proceedings.

•

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

City Tower, Hvězdova 1716/2b
140 78 Prague 4
www.ksd.cz
ksd.law@ksd.cz
+420 221 412 611

Advokátní kancelář
Mališ Nevrkla Legal

M

ališ Nevrkla Legal focuses on providing legal services with high added value to Czech and international
clients, particularly in the following areas

of law:

• business and civil law
• debt collection and management of receivables
• legal relations with international elements
• medical and pharmaceutical law
• intellectual property law
• labor law
Mališ Nevrkla Legal’s strength lies in its comprehensive, strategic approach to handling legal cases and its
high level of legal analysis. It provides the same standard
of service in both Czech and English and is also proud
of its ample international experience.
Our clients include leading companies from the business,
construction and real estate sectors, as well as healthcare
facilities and pharmaceutical firms.
Mališ Nevrkla Legal’s team consists of high-quality,
qualified lawyers with extensive knowledge and experience gleaned inter alia from international law firms and
studies abroad.

Daniel Mališ, leading partner of Mališ Nevrkla Legal, is
a graduate of Charles University’s School of Law, Charles University’s First School of Medicine and New York University
School of Law. He successfully
passed both the Czech and
the New York Bar Exam in 2002. He joined the former
Prague branch of the international law firm Freshfields
Bruckhaus Deringer in 1998, where he worked until 2001.
Daniel focused on business law and intellectual property
law. Among other clients, he gave legal advice to a major
global software producer and two leading international
pharmaceutical companies. In 2003, he established his
own law firm under the name Daniel Mališ & Partners.
The law firm subsequently transformed into Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o. in 2009.
Luboš Nevrkla, another partner of Mališ Nevrkla Legal, is
a graduate of Charles University’s School of Law (1996). He
successfully passed the Czech
Bar Exam in 1999 and completed his postgraduate studies in
2002 by being awarded a Ph.D.
degree. He also worked in the former Prague branch
of the international law firm Freshfields Bruckhaus Deringer (1996-2007). During his long career as an attorney,
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Luboš has gained substantial experience in many areas
of Czech law, especially business law, focusing in particular on corporate law (including mergers and acquisitions,
joint ventures and non-profit organizations), business and
civil contract law, intellectual property law, labor law,
and international private law. He was also intensively involved in the preparation of a large number of legal due
diligence analyses and extensive contractual documentation for projects in various branches of trade and industry (e.g. in the electronics sector, the construction industry and the brewing industry). This included the largest
PPP pilot transport infrastructure project in Central and
Eastern Europe. Luboš has been closely cooperating with
Daniel Mališ since February 2007.
Mališ Nevrkla Legal is a member of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic. Through the
partnership with the ELSA Czech Republic association
it supports further education of law students, as well as
development of their legal skills.

•

Mališ Nevrkla Legal
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Na Rybníčku 1329/5
120 00 Prague 2
www.mn-legal.eu
law.office@mn-legal.eu
+420 296 368 350

MT Legal s.r.o.,
law firm
The law firm of MT Legal s.r.o. provides comprehensive legal services in the areas of public procurement, ICT, commerce, civil law, administrative law, energy law, medical
law, water management, law of forestry, employment, EU
law and international law.
Most importantly, we focus on public investments with
the specialisation in public procurement law, concessions, PPP projects, state aid and EU funds. The services
in the field of public investments are rendered along with
the services in the area of intellectual property law with
a special focus on IT/ICT law, construction law, law related to the water management infrastructure, corporate
law and law of obligations, civil law, employment law and
EU law. In respect of public law, we mainly concentrate
on representing clients in courts and administrative proceedings and on counselling regarding international law
(international arbitration).
We exploit the extensive expertise of individual members
of our legal team, which presently consists of more than
20 qualified legal professionals. With regard to clients´
demand for the provision of comprehensive solutions, we
have been engaged in long-term cooperations with several external consultants and experts in economy and
taxes, IT/ICT, energy and EU funding. As a result, the office is capable of rendering fully qualified services based
on each client’s specific needs. A practical example is the
strategic alliance created by MT Legal and SEVEn (the
Centre for Effective Use of Energy), with the aim of providing comprehensive and professional services through

the implementation of EPC projects – energy services
with contract-guaranteed savings (e.g. achieving energy
and financial savings with no need for direct investments
from a client).
Our experts regularly publish in professional media and
hold lectures and seminars at professional conferences,
focused, in particular, on public contracts, PPP projects,
IT/ICT legal issues, water management, EPC issues, etc.
MT Legal was founded in September 2008 and has been
built upon the years of legal experience of its four partners – Tomáš Machurek, Milan Šebesta, David Dvořák
and Petr Novotný.
Our services are currently available to clients throughout
the Czech Republic through our offices in Prague, Brno
and Ostrava. Owing to our cooperation with foreign partners, we also provide legal advice in other EU member
states as well as outside the EU.
MT Legal is a member of the Association for Public Contracts, the Czech Infrastructure Association (formerly the
PPP Association), Defence and Security Industry Association of the Czech Republic, the Association of Providers of
Energy Services and the Czech Construction Law Society.

Awards
In 2012, we were awarded the highest award “Regional
Law Firm of the Year 2012”. The competition „Law Firm
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of the Year“ was held by EPRAVO.CZ under the auspices
of the Czech Bar Association and the patronage of the
Ministry of Justice. Concurrently, in 2013 MT Legal was
also for the fourth successive time placed among the topsix “highly recommended” Czech law firms in the Public
Procurement sector. In the category of “ICT Law” MT Legal has been ranked among the top-six “recommended”
Czech law firms in 2013.
For several years we have defended the 9001:2008 ISO
certification issued by the renowned certification institution of NQA. The subject-matter of the certification is
“Provision of legal services, counselling on public investments and public procurement”.

• direct co-author of Act No. 137/2006 Coll., on Public
Contracts, prepared in cooperation with the Ministry
for Regional Development;
• co-author of the extensive commentary regarding the
Act on Public Contracts (ASPI 2006). Also played an
important role in preparing the comprehensive Public
Procurement Methodology in accordance with Act No.
137/2006 Coll., on Public Contracts;
• is a member of the appellate committee of the Chairman of the Office for the protection of competition for
the area of public procurement;
has
• been giving numerous presentations at various
seminars, conferences and workshops and has published articles in professional publications for several
years.

Social responsibility
MILAN ŠEBESTA
MT Legal, besides its legal practice, is a long-term supporter of selected charity projects of non-profit organisations and foundations. We cooperate or through our
pro bono activities we support significant humanitarian
organizations such as Člověk v tísni and Konto bariéry.
Besides, in individual cases we also support other particular projects such as a help to abandoned or disadvantaged children, through the cooperation with the Tereza
Maxová Foundation, or the health and reconditioning
stays for children from the Ukraine held by the Social
foundation fund of the city of Brno known as The homes
of those in need (“Domovy potřebných”).
In the area of sports we support the HC Kometa Brno hockey team, as well as some handicapped athletes through
the Czech foundation of the sports representation.

PARTNERS
TOMÁŠ MACHUREK

• one of the founding members and the Chairman of
the Executive Committee of the Association for Public
Contracts;
• warrantor of suggestions and observations of the law
firm on the draft Act on Public Procurement which is
now being prepared in accordance with the new European legislation;
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• for several years his main focus has been public procurement law, particularly in relation to IT/ICT law,
energy and utilisation of EU funds;
• member of the team for suggestions and observations
of the law firm on the draft Act on Public Procurement
which is now being prepared in accordance with the
new European legislation;
• besides being a direct co-author of Act No. 137/2006
Coll., on Public Contracts, he is also a co-author of the
comprehensive Public Procurement Methodology in
accordance with Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, prepared for the Ministry for Regional Development, and extensive commentary on the Act on Public
Contracts (ASPI 2006);
• in 2011 successfully completed his post-graduate studies in Public Procurement Law and Policy at the University of Nottingham in the UK lead by Professor Sue
Arrowsmith and earned the Master of Laws degree
(LL.M.);
• is a holder of the mediator certificate based on Act No.
202/2012 Coll., on Mediation, entitling him to perform
the position of a registered mediator to settle commercial and other legal disputes;
• has been continuously giving numerous presentations and publishing articles in professional publications.

DAVID DVOŘÁK

• member of the team for suggestions and observations
of the law firm on the draft Act on Public Procurement
which is now being prepared in accordance with the
new European legislation;
• direct co-author of Act No. 137/2006 Coll., on Public
Contracts;
• author of the publication “Contractual obligations in
public procurement and their modifications” (C. H.
Beck, 2014);
• co-author of the commentary regarding the Concession Act (2nd edition, C. H. Beck);
• co-author of the Public Procurement in the Construction Industry (2nd edition, Linde) publication;
• was a member of the appellate committee of the Chairman of the Office for Protection of Competition for the
area of public procurement;
• in 2011 successfully completed his post-graduate studies in Public Procurement Law and Policy at the University of Nottingham in the UK lead by Professor Sue
Arrowsmith and earned the Master of Laws degree
(LL.M.);
• represented the Czech Republic in the Advisory committee for public contracts of the European Commission and in the UNCITRAL working group for public
contracts;
• he has been giving numerous presentations and publishing articles in professional publications for several
years.

PETR NOVOTNÝ

• member of the team for suggestions and observations
of the law firm on the draft Act on Public Procurement
which is now being prepared in accordance with the
new European legislation;
• was a member of the team participating in the preparation of Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts,
and one of the authors of the comprehensive Public
Procurement Methodology in accordance with the Act
on Public Contracts, prepared for the Ministry for Regional Development;
• has extensive knowledge regarding EU Law related to
public procurement and concessions, including both

domestic and European courts practice and administrative decisions by the Office for Protection of Competition;
• in 2012 he successfully completed his post-graduate
studies in Public Procurement Law and Policy at the
University of Nottingham in the UK lead by Professor
Sue Arrowsmith and earned the Master of Laws degree (LL.M.);
• is a holder of the mediator certificate based on Act No.
202/2012 Coll., on Mediation, entitling him to perform
the position of a registered mediator to settle commercial and other legal disputes;
• has been regularly publishing in professional publications.

SERVICES RENDERED
Public procurement

• Our specialised legal team has successfully completed
several hundred tendering procedures for its clients
worth tens of billions of Czech crowns;
In
• the area of public procurement, we provide comprehensive legal services including, in particular, elaboration of analyses, evaluation and setting of appropriate
concepts for resolving particular projects, including
identification and evaluation of potential risks from the
point of view of Czech law, EU legislation and decision
processes of the Office for Protection of Competition
and the Court of Justice of the European Union;
• We also provide services consisting of the administration of tendering procedures, including the preparation
of all necessary contract documentation, legal audits
(due diligence) of such procedures, representation of
clients in proceedings before the Office for Protection
of Competition or courts as well as training and methodology in the field of public procurement;
• We provide support in the field of electronic tendering
procedures and central purchasing.

Concessions, PPP projects

• As a result of our long-term experience and expertise,
we are able to provide the most extensive legal support for contracting entities;
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• Our legal support related to concessions and PPP pro-

State aid

liminary consultations regarding the ability to obtain
grants, preparation and administration of applications
and realisation of corresponding steps related to the
implementation of the project (e.g. implementation of
the procurement or concession procedure);
• Our specialisations have been applied, for example,
during the administration of several tendering procedures related to particular operational programmes
(especially ROP, OPŽP, VaVpI, OPPI).

• State aid analyses supplement the agenda in the area

Energy sector

jects particularly includes the preparation of concepts
and analyses of suitable models for implementation of
PPP projects (including concession projects), preparation of concession documentation or comprehensive
realisation of a tendering (concession) procedure itself
or the competitive dialogue for infrastructural projects.

of public investments;
• We provide services consisting of advisory and consultancy activities related to state aid and counsel on appropriate solutions, including preparation of relevant
documentation in accordance with the EU rules; we
are also able to represent the client during meetings
and proceedings before the Office for Protection of
Competition or the European Commission or other EU
institutions.

IT/ICT law

• For this specific field, we dispose of a team of experienced experts who have long-term practical expertise
in the particular area;
• Our legal services include comprehensive solutions
of legal issues connected with the acquisition of
software and hardware as well as management and
maintenance of extensive computer networks, implementation of software applications, development and
operation of data centres, complete or partial outsourcing of the ICT with a consideration for other legal aspects (e.g. employment law, protection of intellectual
property with a focus on copyright, etc.), legal advice
regarding protection of personal data and services related to the operation of data boxes.

Eu funds

• Thanks to close cooperation with certified external
partners, we are able to offer comprehensive services
for applicants and potential applicants for financial resources from the EU structural funds;
• Our legal support includes services in the form of pre276 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

• We further specialise in counselling concerning energy savings and renewable energy resources;

• In 2011, in cooperation with the company of SEVEn,
we created the Centre for Effective Use of Energy, a
contributory organisation and a strategic alliance for
the realisation of EPC projects (energy services with
contract-guaranteed savings) aimed at improving energy efficiency, within which clients are provided with
comprehensive professional advice in the form of both
technical and legal support.

Operation contracts in water
management

• The problem of operation contracts in water management represents a specific agenda, which pertains to
many sectors;
• Crucial parts of our services are the modification of
existing contracts as well as the preparation of new
operation contracts between owners of the water
management infrastructure (municipalities, municipal corporations) and operators of such infrastructure, so that the contracts fulfil the requirements
of the best international practice. This is one of the
fundamental conditions for the drawing of financial
resources for renewal of this infrastructure from the
Cohesion Fund and the Operational Programme Environment;
In
• this area, we cooperate with certified economic and
technical advisers, therefore we are able to offer comprehensive services in the water management sector.

Corporate law and law of obligations

References
• Our legal assistance in this area includes all matters related to corporate law, from the selection of a suitable
type of company and the founding thereof to comprehensive management of corporate matters and liquidation of companies;
• In relation to matters concerning law of obligations,
we provide comprehensive advice on domestic and international transactions, stemming from the proposal
of an optimal contractual structure, negotiation and
preparation of contract documentation to legal services to ensure compliance with the obligations of the
contracting parties;
• We provide full legal coverage regarding the new Civil
Code.

Mergers and acquisitions (M&A)

• Our legal services include analyses, due diligence, implementation and complete administration of the entire
acquisition transactions, counselling regarding structuring and realisation of transactions of a financial and investment character (company transformations, transfers
of ownership interests, transfers of companies and their
parts etc.), including the selection of suitable entities;
• We closely cooperate with economic, accounting and
tax experts;
• Our goal in these projects is to implement transactions
effectively under the best conditions for our clients.

Mining law and environmental law

• Legal consulting in the area of quarrying (the Mining
Act, the Act on Mining Activities, the Geological Act,
the Act on Mining Waste, etc.);
• Legal counselling on environmental law (e.g. the Act
on Protection of Nature and Landscape) and associated legislation (e.g. EIA procedures);
• Legal representation of our clients in judicial and administrative proceedings regarding the protection and
use of mineral resources (e.g. in connection with exploration and searching for mineral deposits);
• Legal analyses in mining law, environmental law and
adherent areas of administrative law.

MT Legal’s major clients include:
• Ministry of Finance
• Ministry of Interior
• Ministry for Regional Development
• Ministry of Labour and Social Affairs
• Czech Statistical Office
• VZP CR (General Health Insurance Company of the
Czech Republic)
• Státní tiskárna cenin (State Securities Printing House)
• State Fund of Housing Development
• Moravia-Silesia Region Authority
• Liberec Region Authority
• Capital City of Prague
• City of Brno
• City of Ostrava
• City of Olomouc
• City of Havířov
• City of Vsetín
• Office of the Regional Council of the Southeast Cohesion Region
• Technické sítě Brno (Technical networks Brno)
• Severočeská vodárenská společnost (North – Bohemian Water Supply Company)
• Pražská energetika
• Pražská teplárenská
• Dopravní podnik Ostrava (Ostrava Transport)
• Zemský archiv v Opavě (Provincial Archives in Opava)
• Vysoké učení technické v Brně (Brno University of
Technology)
• LOM Praha
• CESNET
• České radiokomunikace
• Konica Minolta
• MOTT MACDONALD Praha
• OHL ŽS
• Swietelsky stavební

MT Legal s.r.o., law firm
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Karoliny Světlé 25
110 00 Prague 1
www.mt-legal.com
info@mt-legal.com
+ 420 222 866 555

Brno – Jakubská 1
602 00 Brno
PHONE: +420 542 210 351
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Nedelka Kubáč advokáti

N

edelka Kubáč advokáti (“NKA”) is a law firm
with offices in Prague, the Czech Republic,
and Bratislava, Slovakia. It is highly specialized in the following areas of Czech, Slovak,

and EU law:

• competition law,
• public procurement,
• regulatory matters, particularly energy and telecommunication, and
• compliance.
Therefore NKA provides specialized legal advice only in
certain areas of law. In those areas of law on which NKA
does not focus it closely cooperates with reputable alliance law firms.

Specialization
In the areas of law in which it is specialized, NKA provides particularly the following legal services:

• assisting clients in the event of dawn raids by national
competition authorities and the European Commission,
• preparing and submitting complaints to national competition authorities and the European Commission
about the anti-competitive conduct of third parties and
subsequently representing the complainant,
• representing clients before national courts regarding
private enforcement actions,
• preparing compliance programmes for undertakings,
carrying out compliance training and conducting compliance investigations,
• complex legal advice in connection with state aid, particularly providing legal analysis of granted advantages,
notifying incidences of state aid to the European Commission, consulting the cases with the European Commission, and negotiating with providers of state aid,
• legal advice in relation to the Czech Act on Significant
Buying Power and the Slovak Act on Inadequate Conditions in Business Relationships.

Regulatory matters
Competition law
The legal advice covers all aspects of competition law,
particularly:
• notifying national competition authorities and the
European Commission of concentrations, including
coordinating notifications of concentrations in multijurisdictional matters,
• representing clients before national competition authorities and the European Commission in investigations into cartel agreements, vertical agreements and
abuses of dominant position,
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NKA also focuses on legal advice in regulatory matters,
especially in relation to energy and telecommunications.
NKA offers:
• comprehensive legal analysis of regulatory questions,
• representation before administrative bodies,
• representation in proceedings before regulatory authorities and courts.

Public procurement
NKA provides complete advice both to public contractors
and the tenderers, primarily:

• providing legal analysis and assessment, and identifying and developing a suitable structure for a public
tender,
• realizing and administering public tenders, including
preparing all tendering and contractual documentation,
• carrying out legal analysis of implemented public tenders,
• representing tenderers by submitting objections to the
public contractors and supervisory bodies (the Office
for the Protection of Competition in the Czech Republic and the Office of Public Procurement in the Slovak
Republic),
• carrying out training in public procurement procedures and practice.

Compliance
NKA also assists clients by:
• preparing compliance programmes and trainings, carrying out compliance due diligence,
• providing legal advice on the consequences of any
breach of the relevant compliance regulations,
• enacting compliance measures for each of a client’s
businesses,
• representing clients in criminal investigations related
to a breach of the relevant compliance regulations.

Team
The NKA team consists of experienced lawyers who have
specialized in their areas of law for a long time. Our lawyers have previously worked at leading international law
firms, as well as at the European Commission. In Czech
competition law, the leading independent international
and national legal directories (including Chambers Global, Chambers Europe, Global Competition Review, PLC
Which lawyer?, Who’s Who Legal, and Lawyer of the Year)
regularly rank our core team in their highest tiers.

•
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Advokátní kancelář
NH Partners

N

H Partners provides its clients with comprehensive legal assistance. It, however, aims to
build a strong boutique law firm specialised
in two areas: dispute resolution (incl. arbitration) and energy law (incl. renewables).

sázková kancelář, a.s. or Teplárna České Budějovice,
a.s., owner and operator of power plant in one of the
largest Czech cities.

• Thanks to long-term work of its partner Jakub Hájek

Among highlights of NH Partners in year 2013, we would
mention representing of Teplárna České Budějovice, a.s.
in complex of disputes for compensation of damages and
representing of SAZKA sázková kancelář, a.s. in its dispute resolution agenda.

NH Partners has earned a strong reputation among
both its peers and investors in protecting the interests
of local and international investors in the renewables
energy sector.

We believe that the above makes the difference between
NH Partners and other law firms of similar size on Prague
market.

In these areas, we are proud in
particular of the following:

•

• Despite number of its lawyers, NH Partners represents
top tier clients, such as worldwide utilities player GDF
SUEZ, dominant Czech betting company SAZKA sázková kancelář, a.s. or investment vehicle of one of the
top 5 richest Czech individuals, KKCG Industry. We
are honoured that such reputable clients elected to be
represented by NH Partners rather than by larger law
firms.

• Despite its relatively short history, NH Partners succeeded with acquiring of new top-tier clients that
have no link to previous engagement of partners of
NH Partners at other law firms. These clients include
for example dominant Czech betting company SAZKA
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NH Partners
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Budova The Forum, Václavské náměstí 832/19,
110 00 Prague 1
www.nhpartners.cz
office@nhpartners.cz
+420 270 005 410

Advokátní kancelář
Pierstone
The Full-Service Law Firm
for the New Economy
Pierstone is a world-class international law firm focusing
on complex transactions and litigation as well as day-today legal support in technology, media and telecommunications (TMT). We are a frequent choice of transnational
corporations, investment funds and international organizations. Ever since its founding in 2004, Pierstone has enjoyed a reputation as the premier law firm in Central and
Eastern Europe for businesses focusing on technology.

• outsourcing
• public procurement
• commercial law
• mergers and acquisitions
• dispute resolutions
• employment law

The office in Prague has clients among leading telecommunication companies (Alcatel, British Telecom, GTS Novera, Orange, Skype, Tele2, TeliaSonera, T-Mobile, Vodafone, Volný), IT companies (Apple, AVG, DHL Information
Systems, Microsoft) and media companies (Disney, MTV
Adria, Turner Broadcasting).

Practice areas

Jana Pattynová is one of the best experts for IT law and
telecommunications law in Central and Eastern Europe.
Over the past 10 years, she acted on some of the largest
IT and telecommunication transactions in the region. Her
broad experience also includes advising multinational
IT companies, major mobile and fixed-line operators
throughout the region and governments. Last year, she
participated in the preparation of the multibillion 4G auction in the Czech Republic. Independent legal directories
rank Jana consistently as a leading expert in technology,
media and telecommunications law.

• IT law and technology law
• competition law and EU law
• regulation in telecommunications
• media

Tomas Schollaert enjoys a reputation as a leading technology lawyer in the region. Over the past 10 years, he
has advised TMT clients in over 20 countries on important regulatory, competition and litigation cases. He suc-

The Pierstone network has offices in Brussels, London,
Moscow, and Prague.

Leading partners
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cessfully acted in the first cases that were handled under
the EU antitrust and state aid rules in the new Member
States of the EU. Tomas has practised in Brussels, Prague,
London and Warsaw. He is a member of the Brussels Bar
Association, the Czech Bar Association, the Brussels Antitrust Group, and has taught Competition and Telecommunications Law at the University of Leuven. He regularly
speaks at international conferences.
Lenka Suchánková has extensive experience in the
field of IT/IP, including outsourcing and cloud computing,
new media, data protection including global data transfers, privacy compliance and HR/employment. Over the
past years, she has acted for IT and media companies and
financial institutions on strategic transactions and has
advised on some of the world’s largest software licensing deals. She is also an expert on data protection, cloud
computing and information security. She has practiced in
London and Vancouver and holds degrees from the universities of Prague, Cardiff and British Columbia. She has
published articles on cybercrime and other IT issues and
is a frequent speaker at conferences.
Iva Zothova specializes in M&A and corporate & commercial law. Over the past 14 years Iva has provided advice to EU & US based investors on numerous significant
transactions in the CEE region, including privatisations of
major incumbents (telco, power, gas), acquisitions, acquisition financings, restructurings and joint ventures. She is
a recognised specialist and is a co-author of the Kluwer’s
M&A Handbook: «Corporate Acquisitions and Mergers,
the Czech Republic».

Awards received in the past year
• Chambers Europe (2013) Band 1 TMT
• Legal 500 (2013) Tier 1 TMT
• Which lawyer: Highly recommended in TMT
• DealMakers – 2013 – Law Firm of the Year (TMT)
• 2013 Global Law Experts Awards – TMT Law – Law
•

Firm of the Year in the Czech Republic
InterContinental Finance Magazine Law Award 2012

•
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PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
ADDRESS:
URL:
PHONE:

Na Příkopě 9
110 00 Prague 1
www.pierstone.com
+420 224 234 958

Advokátní kancelář
PRK Partners
In what ways are we exceptional?
/ Why choose us?

of Private Law – which intends to familiarise users with the
new Civil Code and Business Corporations Act.

• We have been providing first-class legal services and

Our colleagues – the authors of recodification, in cooperation with the publishing house Wolters Kluwer, have also
published a textbook on the new Civil code.

have been recognised to be among the leading law
firms in the market for 20 years now.
• PRK Partners is a full-service law firm providing comprehensive legal services at the highest professional level
in all areas of law.
• We provide our services in most countries of the Central European Region. With the network of our offices
in Prague, Ostrava, Bratislava and Budapest and with
more than 100 native and foreign professionals, we offer
our clients profound knowledge and understanding of
relevant local legal systems, as well as an international
perspective on any legal issue.
• PRK Partners as exclusive advisor on new Czech private law.
Our clients have the unique opportunity to receive professional advice from the main authors of recodification, eminent academics, who have joined our team. We thus offer
our clients a unique possibility to acquaint themselves with
the upcoming changes from both the theoretical and practical points of view and gain the author’s interpretation of
the new legal regulations.
We have cooperated with the publishing house Wolters
Kluwer on the preparation of a new module for the ASPI
legal information system – the Guide to the Recodification

Since 2011 we have been organising specialist seminars
and workshops on the new Civil Code and Business Corporations Act presented by the authors of the new private law
as well as by our practitioners.
• Proof of the quality of our work – PRK Partners has been
recently voted:
• National Law Firm of the Year 2013 in the Czech Republic in the prestigious “Chambers Europe Awards for Excellence”.
• Law Firm of the Year 2012 for the Central European Region by the eminent British magazine The Lawyer.
• Law Firm of the Year 2012 in the Corporate Law category in the Czech Republic’s most prestigious law firm
awards under the auspices of the Czech Bar Association
and the Ministry of Justice. PRK Partners has, furthermore, won four times the Law Firm of the Year in the
Banking and Finance category and twice in the Employment law category.
• We have received recommendations in renowned international legal rating directories: Chambers and Partners,
The Lawyer, Legal 500, Best Lawyers, Legal Experts,
Who’s Who Legal, etc.
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Examples of our significant assignments in 2012/2013
The following are examples of our publishable assignments:

CLIENT

BRIEF DESCRIPTION OF THE
MATTER

Syndicate of banks – Česká spořitelna, a.s.,
Raiffeisenbank a.s., UniCredit Bank Czech
Republic, a.s. and Equa Bank a.s.

Advised a syndicate of Czech leading banks acting as arrangers
of a syndicated loan of 230 million Euro to a company owning a
large residential real estate portfolio. The mandate included an
extensive and – as to the extent and issues resolved – unique due
diligence to verify the ownership of an extensive real property
portfolio, validity of lease agreements and other issues related to
ownership of real property and the establishment of liens (over
10,000 pieces of real property).
The transaction was successfully completed in December
2012 and was, undoubtedly, the largest real estate
financing transaction in the Czech Republic in 2012.

Goldman Sachs International,
J.P. Morgan Securities plc. and Erste Group
Bank A.G.

Legal advice to a syndicate of leading international banks
Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc.
and Erste Group Bank AG, as initial purchasers, in relation to
EUR 400,000,000 Senior Secured Notes Issue due 2020.

Universal Music Group (UMG)

PRK Partners advised Universal Music Group (UMG) on
the Czech aspects of its sale of Parlophone Label Group to
Warner Music Group for £487 million in February 2013.

Teva Pharmaceuticals

Representing BNP Paribas in the Czech Republic, in cooperation
with Gide Loyrette Nouel (London office), in a complex multijurisdictional securitization program of trade receivables
generated by distributors of Teva Pharmaceuticals in multiple
countries across Europe. The value of the transaction was USD
6.5 billion.

Deutsche Bahn

PRK Partners advised Deutsche Bahn on the Czech and Slovak
aspects of its acquisition of the CEE operations of Veolia
Transdev for an undisclosed purchase price. The transaction
has been completed and the approvals issued by the competition
authorities.

Syndicate of banks – Komerční banka, a.s.
ČSOB,
Česká spořitelna, a.s.

PRK Partners represented a syndicate of banks in connection
with granting a syndicated term loan facility in the amount
of CZK 5.3 billion for refinancing of the largest Czech
lottery company SAZKA a.s., after its restructuring following
the insolvency proceeding commenced against the company in
2011.

ČSOB a.s. and Unicredit Bank a.s.

Advising ČSOB and Unicredit Bank as the arrangers of the
Promissory Note Issuance Programme of the City of
Prague in the amount of CZK 5 billion.
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ECONOMIA a.s.

PRK Partners advised on the sale of the client’s daughter
company ECOPRESS a.s., the publisher of leading Slovak daily
“Hospodárske noviny”. CZK 130 million

New World Resources N.V.

Advising New World Resources N.V. (NWR N.V.) as the issuer in
relation to the issue of EUR 275,000,000 7.875% Senior Unsecured
Notes Due 2021 (listing on Irish Stock Exchange).

PRK Partners
Prague
ADDRESS:

E-MAIL:
URL:
PHONE:
Ostrava
ADDRESS:

Jáchymova 26/2
110 00 Prague 1
prague@prkpartners.com
www.prkpartners.com
+420 221 430 111

E-MAIL:
PHONE:

Stodolní 3
702 00 Ostrava 1
ostrava@prkpartners.com
+420 558 272 505

Bratislava
ADDRESS:
E-MAIL:
PHONE:

Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava
bratislava@prkpartners.com
+421 – 232 333 232

Budapest
ADDRESS:

E-MAIL:
PHONE:

Millenaris Avantgarde Office Building
Fény u 16, H
1024 Budapešť
budapest@prkpartners.com
+36 1 336 0443
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RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.
Introduction
The RAKOVSKÝ & PARTNERS law firm was established
as a company in 2004; nonetheless, the core of the team,
including all the partners, has successfully worked together since 2000.
The law office associates lawyers with extensive professional experience and wide practice in a number of areas,
from justice, government and local government, international consultancy companies and banks, to legislation
and pedagogical positions at universities. However, without exception, we have all obtained the greatest professional and expert experience as lawyers working on the
projects and cases of our clients.

Services and Clients
The law office provides comprehensive legal services particularly to business sphere, with emphasis on civil and
commercial law, litigations and administrative proceedings, transaction consultancy and legal relations to real
estate. Our activities lie predominantly in procedural law
and representation of clients in litigation, as well as insolvency and distraint proceedings and public auctions.
The law office also generates a substantial portion of its
income through implementation of transactions in the
area of mergers, acquisitions and restructuring, which
form our other profile specialization. The values of some
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successful acquisitions are of the order of billions of
Czech crowns. We regularly represent successful Czech
businessmen, on the part of sellers, in sale of assets or
interests in business companies to foreign investors, either strategic or financial (in particular equity funds), as
well as both domestic and foreign investors on the part
of buyers.
Orientation towards leading corporate clients enables
us to extend the specialization of the individual lawyers
working in the law office and to offer high-quality services for prices corresponding to the market environment
and the usual remuneration for professional services provided to businesses in the Czech Republic.
Since the establishment of our law firm, we have been
providing services in the Czech and English languages;
currently, our team also includes attorneys-at-law with
excellent practical knowledge of the German language.

Our Team
Our current team is comprised of 10 lawyers in total, 8
of whom are attorneys-at-law; three of the latter are partners of the law firm. Partners:

Mgr. Richard Merkun
Faculty of Law of Masaryk University in Brno (Master of
Laws, 1999).

Richard Merkun has extensive experience in the public
sector, especially in tax administration. Since 2001, he
has been active at the bar, where he has employed his
experience in the area of administration of taxes and
fees, including their recovery, and concentrates on recovery and administration of claims and enforcement of
creditors’ rights in general. He has long been concerned
with contract law, legal relations to real estate and procedural law, especially recovery of claims and exercise
of creditors’ rights through court actions, preliminary injunctions, bankruptcy, execution and public auctions. He
also specializes in law relating to bills and cheques. He
publishes articles in the professional press in these areas.

JUDr. Adam Rakovský
Faculty of Law of Masaryk University in Brno (Doctor
of Laws, 1999), professional internships at the European
College, Robert Schumann Institute, Hague Academy of
International Law, and law faculties of the Universities in
Granada, Maribor and Budapest.
Adam Rakovský began his legal carrier as assistant to the
Vice-Chairperson of the Constitutional Court and entered
legal practice in 1999. In 2003, he established his own law
firm, which gradually adopted the present form through
the incorporation of further associates. He has been active in legislation and in the academic sphere (Masaryk

University in Brno). He specializes in litigation with focus
on distraint and insolvency proceedings, as well as transactions and mergers and acquisitions. He is the author of
a prestigious commentary to the Act on Public Auctions
published by the C.H. Beck publishing house and dozens
of articles in the professional press. He lectures regularly
both for lawyers and for the professional public (incl. judges, court bailiffs).

JUDr. Martin Uzsák, LL.M.
Faculty of Law of Masaryk University in Brno (Master
of Laws, 2001), Faculty of Law of Charles University in
Prague (Doctor of Laws, 2005), Erasmus University Rotterdam, School of Law (LL.M. in Business and Trade Law,
specialization Corporate Law and Takeovers, 2006).
Martin Uzsák commenced his professional career in the
Prague office of the Deloitte consulting company, in the
Tax & Legal Department. He has been active at the bar
since 2001. He is concerned mainly with commercial law,
with emphasis on corporations, mergers & acquisitions,
securities and competition law and also published articles in the professional press in these areas. He also has
substantial experience in services for the banking sector,
work with classified claims, dealing with insolvency, litigation and arbitration.

References
The following summary indicates our important references:
GALLERIA MODA
Representation of creditors in the bankruptcy proceedings.
Javořice
Consultancy for a consortium of investors in the process of restructuring during insolvency proceedings and
restarting operation of one of the biggest saw mills in the Czech republic.
VEBA Broumov
Consultancy in the sale of the majority share of stock from the bankrupt’s assets, where the value of the transaction
exceeds CZK 0.5 billion.
EUROFARMS
Consultancy for the seller in sale of a real-estate portfolio through the sale of assets and of an interest in a capital
corporation.
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BREDA
Advice to the seller in sale of real-estate premises in the centre of Opava.
SMC Development
Consultancy in sale of an extensive complex of properties in the centre of Olomouc and subsequent consultancy in
establishment of a real-estate joint-venture
Rybářství Telč
Advice to the buyer in the acquisition of a majority interest in the company, de-listing, squeeze-out, property
restructuring and decrease in the registered capital.
Roltechnik
Advice to the seller in sale of a 100% share in the company.
Pivovar Steiger (SR)
Consultancy for a Czech-English consortium of investors related to the acquisition of a majority interest and assignment
of receivables from the company.
NOVASERVIS / METAL Znojmo
Advice to the sellers in the sale of 100 % of shares and assignment of receivables from the company.
Severomoravské vodovody a kanalizace (North-Moravian Water Supply and Sewerage Company)
Consultancy related to a public contract for provision of a syndicated loan equal to CZK 1.75 billion. Advice provided to
the company in relation to a compulsory take-over bid.

RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.
ADDRESS:
E-MAIL:
URL:
PHONE:
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Václavská 316/12
120 00 Prague 2
office@rakovsky.com
www.rakovsky.com
+420 224 247 135

Advokátní kancelář
Randl Partners

R

andl Partners, attorneys at law, was incorporated in 2009, gathering a team of lawyers who
have been working together for several years.
Lawyers of Randl Partners have years of experience in providing legal advice to large international
corporations and to big Czech companies. Randl Partners
focuses its activities mainly in the areas of employment
law and commercial law.
In 2011, Randl Partners became an exclusive Czech member of IUS LABORIS, an international alliance of leading
law firms providing specialized services in employment
law. In the alliance, more than 2.500 attorneys in 43 countries offer specialized employment law advice and litigation assistance in all aspects of HR: labour and employment law, discrimination, restructuring, pensions, immigration law, social security law, etc. Ius Laboris guarantees
the highest quality standard of services all over the world.

Employment law
Employment law, employment matters, collective bargaining and HR management is one of Randl Partners two main
specializations. Our aim is to create a place where employers and employees will find reliable and well-balanced legal advice on all aspects of employment law and HR management, at the highest level of expertise. Years of working
for professionals in this field have taught us how to combine
legal expertise with the practical needs of our clients.

We have created a complete spectrum of employment
law support for our clients, from routine counselling and
preparation of all employment law documents (contracts,
agreements, internal regulations), help with employment
terminations, investigation of harassment and discrimination cases, representation in legal disputes, negotiations
with trade unions and works councils, structuring and
reviewing of collective bargaining agreements, advising
on choice of governing laws issues of employment-related
medical services and accidents at work or occupational
diseases, advice in matters of personal data, to urgent
telephone and e-mail advice on all employment law questions, to regular training and publishing in the HR area.
Randl Partners lawyers always provide legal services on
a tailor-made basis. Our clients can expect a highly individual approach to the matters at hand. Years of experience combined with an extensive knowledge of employment law – ensured by our team’s exclusive specialization
in employment law and related areas – provides clients a
guarantee of professionalism for all our services.
Close cooperation with Randl Partners commercial law
team allows us to handle a truly wide area of employment
law matters and related issues. Our services also include
work with contracts for the performance of the function of
statutory bodies, contracts with independent contractors
and other contracts combining various aspects of commercial and employment law.
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Ranking – employment law
Our employment law team has been frequently recognised by important international and Czech rankings and
legal publications.
In 2012, 2010 and 2009, Randl Partners lawyers were
awarded the title Czech Law Firm of the Year in the Employment law category. In 2013, for the third time, the
employment law team was ranked in the top category
Chambers Europe 2013 (Band 1), one of only two Czech
employment law firms to be awarded. Publication PLC
Which Lawyer? Yearbook 2012 ranked Randl Partners as
the only leading firm in the Czech Republic in the “Labour
and Employee Benefits” category.
Nataša Randlová, head of Randl Partners employment
law team, was confirmed as the “Star Individual” in employment-law category of the renowned European guide
Chambers Europe 2013; this tier is reserved for individuals with exceptional reputations in their field of knowledge. Further, other important international rankings and
publications such as PLC Which Lawyer?, Who’s Who Legal, Expert Guides, Global Law Experts or Best Lawyers
repeatedly recommend Nataša Randlová as an expert for
the area of employment and labour law in the Czech Republic. In 2007, Nataša Randlová was awarded the title
Lawyer of the Year 2007 in the field of employment.

Employment law team
The employment law team is headed by Nataša Randlová,
Partner. Nataša cooperates closely with attorneys Romana Náhlíková Kaletová and Tereza Kadlecová, a new addition to the team as of 2013. The team further includes
associates Barbora Kudrhalt Suchá, Ondřej Chlada, David
Borovec, Michal Peškar and Tomáš Neuvirt. It is completed by four legal assistants – students of law schools, also
focusing on the employment law area. This means that
there are 8 lawyers and 4 legal assistants at Randl Partners fully specialized in employment law.
Mr. Petr Hůrka, Ph.D., a significant employment law expert and lecturer, is an external consultant of the team.
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Randl Partners lawyers provide clients with comprehensive legal services covering the entire spectrum of employment law in Czech, English and German.

Publications and other activities in the
employment law area
Members of Randl Partners employment law team are also
(co)authors of a number of books on employment law. The
latest publication is the Czech Labour Code Commentary
issued in 2012, coauthored by Nataša Randlová. Another
important effort was writing the Labour Code Commentary in 2011 – the first English written commentary to the
Czech Labour Code, authored by Nataša Randlová and Petr
Hůrka. The main aim of the authors was to create a practical guide through the Czech Labour Code for everyday use.
Further, Randl Partners employment law team has already
released two parts of a successful book 50 Questions and
Answers from the Employment Law Advice.
Our lawyers further frequently publish in Czech and international press. Nataša Randlová is a member of the committee of national contributors of the journal European
Employment Law Cases (EELC). We also contribute to the
popularization of employment law through publishing a
number of articles in daily press, such as providing employment law advice weekly on the news website novinky.cz.
In 2012, the law office Randl Partners played an important role in the founding of the Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Furthermore, Randl Partners
actively contribute to the work done by other juristic associations, such as the Association for Collective Bargaining
and Employment Law Relationships (AKV), the European
Employment Lawyers Association (EELA) or the International Bar Association (IBA), as well as to the drafting of
new employment law regulations.
Nataša Randlová was appointed member of the working party for employment law and social security of the
Legislative committee of the Czech Government. She also
acts as a mediator for collective bargaining claims. As an
external lecturer, Nataša Randlová teaches employment
law at the Department of Adult Education and Personnel
Management of the Faculty of Arts at the Charles Uni-

versity in Prague, as well as leads a commercial certified
course “Employment Law for HR Workers”.

gent telephone and e-mail advice and consultations, to
regular publishing of important news in chosen areas.

Extraordinary additional services

Close cooperation with Randl Partners employment law
team allows us to provide complex solutions to our clients’
legal problems, also when purchasing and transferring
companies and enterprises or their transformations, combining the aspects of commercial and employment law.

RANDLS HR Exchange Meetings are a supplementary
service very popular among our clients. We discuss a
pre-selected employment law topic and sometimes also
invite guests from various areas related to the meeting
topic. The meetings are designed to help our clients improve their personnel practices and make the functioning
of their companies in the field of employment more effective, also through the practical experience of others.
Every six weeks, we distribute RANDLS HR News to our
clients – a practical review of changes in the area of employment law, labour and HR, in both Czech and English.
Newly, we also offer the organization of RANDLS HR
Academy for personnel workers – a cycle of lectures and
practical workshops on employment law topics individually prepared for the client’s needs.

Commercial law
Commercial law with a focus on corporate law and contract law is the other main specialisation of Randl Partners. Randl Partners commercial law department also
provides advice in other areas related to commercial law,
such as real estate law, competition law, intellectual property rights, administrative law, telecommunications law,
PPPs (public private partnerships) and financial law. We
also represent our clients in commercial disputes.
Our aim is that business clients find reliable and balanced
legal advice of the highest professional standards in all
aspects of (not only) commercial law in our office. Our
legal advice is based on experience gained during our
many years of work for professionals in this field, and we
emphasise the practical needs and commercial interests
of our clients.

Ranking – commercial law
A number of significant international and Czech law publications have recognised Randl Partners commercial
team members for their expertise and performance. PLC
Which Lawyer? recommends Randl Partners commercial
law team in restructuring and insolvency and recognizes
it in corporate/M&A.
Pavel Randl is recommended as a leading expert in the
field of general commercial and corporate law, mergers and acquisitions and financial law by the following
publications: The Legal 500, PLC Which Lawyer?, PLC
Cross-border Restructuring and Insolvency Handbook,
Financial Law Review (IFLR 1000) and European Legal
Experts.

Commercial law team
The commercial law team is headed by Pavel Randl, who
is one of the founding partners of Randl Partners. Pavel
cooperates closely with Attorneys Tomáš Sum, Irena
Lišková and Jan Junger and Associates Kateřina Pokorná,
Nicole Nathanielová, Lukáš Hofman and Klára Kulhánková, whose experience ensures effective provision of legal
services. Two legal assistants complete the team, providing the necessary administrative and legal support.
All team members specialise primarily in commercial
law. They are able to provide Randl Partners clients with
complex services in the whole range of commercial law
and related legal fields in Czech and English, and eventually in German and Russian.

We have created a full spectrum of commercial law services for Randl Partners clients, from routine counselling
and preparation of all commercial law documents, to urwww.epravo.cz I EPRAVO.CZ I 291

Publications and other activities in the
field of commercial law
Members of Randl Partners Commercial Law Team participate in activities of law associations such as the International Bar Association (IBA). Furthermore, we publish
papers on commercial law topics.
Every three months, we prepare RANDLS Business Bulletin – an update of legal news related to doing business,
business law and real estate law, always focusing on current news from legislation and case law.

•

Randl Partners
ADDRESS:

E-MAIL:
URL:
PHONE:
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Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a
140 00 Prague 4
office@randls.com
www.randls.com
+420 222 755 311

Advokátní kancelář
ROWAN LEGAL
• Over 20 years on the market
• Regularly receives national and international awards

partner to the client. We know that trust is hard won and
easily lost.

and high ratings

• Offices in Prague, Brno, Ostrava and Bratislava
• MULTILAW member firm
ROWAN LEGAL was founded in 1990 (under a different
name then). ROWAN LEGAL is a leading Czech-Slovak
law firms and among our clients are prominent corporations and public institutions which we provide with legal
support in key projects.
ROWAN LEGAL covers all legal areas regulating commercial enterprise and public administration, and belongs
among top European law firms in certain specialized areas, such as IT Law, telecommunications and outsourcing,
domestic court disputes and arbitration, international
commercial arbitration and investment disputes, public
investment (public procurement, PPP), full range legal
support in commercial transactions and investment projects, mergers & acquisitions, healthcare and medicine,
banking & finance, tax law and defence industry projects.
Our key values are „the client comes first „ a „professionalism“. Our ultimate goal is the client’s satisfaction and
success. We always strive for an in-depth understanding
of our client’s business so that we can provide ‘bespoke’ services to each client. And we always try to be a real

Our legal services are based on expert knowledge of the
applicable statutory and case law and the underlying legal theory whose application is continually challenged by
the ever-changing business and legal environment. The
pure legal expertise is no longer sufficient and our lawyers must also understand the industry and the specific
business of our clients. Efficiency is the result of good
management and genuine care and we are well aware
that our most valuable asset is our people. That is why we
work so hard to maintain a strong team spirit and a high
level of expertise.
ROWAN LEGAL, law firm, collaborates on a daily basis
with its sister, ROWAN LEGAL, tax and accounting firm,
and so we never suffer from a shortage of experienced
accountants and tax specialists.
ROWAN LEGAL’s professional qualities are witnessed by
the fact that leading global firms, such as Skadden Arps
Slate Meagher & Flom, Baker Botts or Foley Hoag chose us
as a partner for collaboration on cross-border transactions
or cases with an international element.
Thanks to our long-term presence on the international
legal services market, we have become an exclusive
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member of MULTILAW – a global association of law firms
– for the Czech Republic and Slovakia and our long-time
membership in its Executive Council facilitates our provision of specialized legal services in over 50 countries
worldwide.

Dispute Resolution and
Arbitration
ROWAN LEGAL is a top player in Dispute Resolution and
Arbitration on the Czech and Slovak legal services market; for over 20 years, our lawyers have been selected for
representation in most complex cases worth tens of billions of Czech Crowns. ROWAN LEGAL has represented
the Slovak Republic in several complex investment disputes with a combined value exceeding EURO 1.5 milliard.
In the field of international arbitration, we have represented clients in arbitration proceedings conducted under various international arbitration rules, such as UNCITRAL,
ICC, LCIA, SCC. We have a rich experience in defending
clients before general courts, including the Constitutional
Court of the Czech Republic, both in commercial and administrative disputes. Our Litigation Team is headed by
Dr. Miloš Olík, LLM and Dr. Martin Maisner, PhD, who
do not only represent clients in arbitration but are also
members and arbitrate disputes for top domestic (Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the
Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech
Republic) and international arbitration courts (e.g. London
Court of International Arbitration). Our combination of experience, drive and key values makes ROWAN LEGAL the
client’s number one choice in this area.

• Representation of the Ministry of Finance of the Czech

•

•

•

Dispute Resolution and
Arbitration – a selection of cases
for the last 12 months:

•

• Representation

•

of EUROVIA CS, a.s., in arbitration
against the Road and Motorway Directorate of the
Czech Republic in a dispute for the determination of
validity of the delivery of a completed work – D47 motorway – with a value exceeding CZK 4.5 milliard and
in the follow-up counterclaim proceedings, including
the client’s support throughout an extensive complaint procedure;
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•

Republic in pre-arbitration negotiation with a Cypriot
investor demanding financial compensation, or compensation in kind, for an impaired investment under
the Agreement between the Czech Republic and the
Republic of Cyprus for the Promotion and Reciprocal
Protection of Investments;
Representation of the Slovak Republic in international investment arbitration with the Dutch insurance
group Achmea B. V. in a dispute concerning changes
in public healthcare insurance with a value exceeding
EURO 160 million. The dispute was initiated after
a makeover of the Slovak public healthcare insurance
system. Notably, an objection against intra-EU BITs
to the effect that arbitrations against EU countries
should not take place within the EU was historically
raised in this case. We expect that the final verdict in
the case will ultimately be delivered by the European
Court of Justice;
Representation of the Slovak Republic in international
investment arbitration with Dutch investors in a dispute for an alleged impairment of investments in the
textile industry with a value exceeding EURO 270 million, including the arbitration award execution. The
arbitration was extremely successful for out client: the
arbitration tribunal rejected all the investors’ claims
and the Slovak Republic was awarded reimbursement
of the cost of legal representation at EURO 2 million;
Representation of the State Land Agency [“Státní pozemkový úřad”] in tens of restitution disputes concerning real estate properties in the Czech Republic with
a combined market value of hundreds of millions of
Czech Crowns;
Representation of AREA TZB, a.s., a prominent domestic building company in disputes with a combined
value of tens of millions of Czech Crowns against contractors and clients;
Representation of the Ministry of Industry and Trade
in an administrative dispute against claimants requesting information under the freedom of information regulations;
Representation of AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., a prominent domestic engineering company in a claim for
damages concerning incorrect implementation of an
IT solution;

• Representation

of the City of Prague in claims for
damages with a combined value exceeding CZK 3.5
milliard.

• Česká televize (Czech Public TV)
Representation and consultancy on a public tender for
a new comprehensive digital production and processing
system for the news & sport section;

Public Procurement
• ČEZ Distribuce, a.s.
Public Procurement is one of our traditional specialties.
We help both public institutions and companies (full legal support during project implementation, preparation of
analyses and provision of consultancy as well as ongoing
representation before the Office for the Protection of Competition) and public contractors (legal support in bidding
and representation in the seeking of remedies).
In the last year, our lawyers contributed to the creation of
best practice standards for public procurement by, inter alia:

Legal consultancy in a project for the provision of services
to tackle power distribution system losses of non-technical nature and illegal power line tapping;

• E.ON Česká republika, a.s.
Legal consultancy to E.ON Group in a project for streamlining the system of corporate purchases of goods and
services for maintenance and development of the distribution grid. We also advised on a solution to cross-border
purchases ensuring compliance with the joint rules for
public tenders within the European Union;

• our membership in the Review Board [in Czech: “Roz-

•

•
•
•

kladová komise”] of the Office for the Protection of
Competition’s Chairman where we advised on matters
related to public contracts;
our membership in the Review Board of the Minister
for Regional Development where we advised on matters related to the procedure for registrations in the
‘qualified public contractors register’;
preparation of publications for Wolters Kluwer, a.s.
– “Act on Public Contracts, commented version” and
“Public Contracts Case Law”;
our membership in the Working Group for Amending
the Act on Public Contracts (drafting of the so-called
‘technical version’ of the amendment);
our membership in the Chamber of Public Contracts’
Administrators Board of Directors;
publication of articles in professional journals (e.g. Public Contracts in Practice), lecturing (e.g. for EU Operational Programmes executives, IIR).

• Ministry of Agriculture of the Czech Republic
Legal consultancy on several public tenders for development of agricultural registers (wildlife register, land register
and other agricultural registers) and ICT Department operations. We also advised on solutions for a transitional period
(which was necessary due to a critical condition of the then
current registers), adjustment of the registers within an IOP
Programme financed project, planned future development
and the management of the HW infrastructure, applications, web portals and Economic Information System. The
combined value of the projects exceeded CZK 1.2 milliard.;
• Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Public Procurement – a selection of cases
for the last 12 months:

Legal consultancy on the implementation of a centralized
departmental system for public tenders which consisted
in the negotiation and drafting of contracts with the delegated contracting authorities, development of proper working methods for the centralized system and the preparation of several projects – such as for facility management,
cleaning services, security services, telecommunication
services or HW equipment;

• Řízení letového provozu ČR, s.p.

• State Land Agency of the Czech Republic

Full representation and legal consultancy on a crucial public tender for a new strategic system of air navigation
covering the entire Czech Republic’s airspace with a total
value exceeding CZK 1 milliard;

Legal consultancy on a number of public tenders for surveying and other expert assessment services required in
connection with the Church Restitution Plan. The combined value of the projects exceeded CZK 300 million.;

•
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• State Land Agency of the Czech Republic
Cooperation in the development of a new system for public tenders for land redevelopment projects in order to
improve the rate of funding acquisition from EU grants
(EU Structural Funds). The consultancy covered the redevelopment planning and implementation stage and the
total value of the project exceeded CZK 2 milliard.;
• Dopravní

podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Legal consultancy in a project for IT services consolidation. We also advised on a public tender for support, maintenance and development services for a SAP system, Microsoft products support, PC/NTB maintenance and upgrade,
and ICT network infrastructure and elements, server infrastructure and end user support and maintenance services;

• Dopravní

podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Legal consultancy on a public tender for the key contractor for the delivery of a train security system for a new
extension of Line A – Prague Metro;

• Dopravní

podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
Legal consultancy on a public tender for the key contractor for future distribution of electrical power for the
Prague Metro and Tramway System. It was this public
company’s first tender for electrical power distributor
after the electrical power market liberalization and the
awarded public contract for the distribution of electrical
power at about CZK 400 million per year was a singular
one in the Czech Republic.;

• VŠB – Technical University of Ostrava
Legal consultancy in a unique project for the development
of IT4Innovations supercomputer centre. The awarded
public contracts included projects for the so called “small
cluster” and “large cluster” and the delivery of structural
and technological supercomputer parts with a total value
of approx. CZK 700 million.;

• Coordination

Centre for the Healthcare Departmental Information Systems
Legal consultancy in a project of new healthcare regis-
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ters. We also advised on the creation of a single technological platform, the registers and the preparation of new
HW infrastructure. The total value of the project exceeded CZK 300 million.;

• Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
Complete consultancy services in the preparation and
implementation of a pilot project aimed at tendering for
asset management services for Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. (‘seed fund‘);

• Krajská zdravotní, a.s.
Legal consultancy in the preparation and implementation of a project for the outsourcing of information and
communication technologies for five Regional Public
Hospitals which consisted in the delivery of an entire HW
infrastructure and all SW applications (incl. hospital IT
systems). The annual value of the project exceeded CZK
200 million, i.e. the total value exceeded CZK 2 milliard.;
• Lesy České republiky, s.p.
Full range support in public tenders for improvement of
forest tracks – approx. 200 small building projects in total;
• Severočeská vodárenská společnost a.s.
Legal consultancy in a project resulting in the execution
of three master agreements for operational repairs, maintenance and development of waterworks infrastructure;
• Statutární město Ústí nad Labem
Legal consultancy in a project for redevelopment of the
soccer stadium in Ústí nad Labem in order to meet the
requirements for participation in the First Soccer League.
We also advised on a special financing regime solution as
the town lacked investment funds and needed to incur
the costs incrementally over time;

• General Directorate of Customs of the Czech Republic
Complete consultancy services in establishing the precise extent of effective licenses granted under key agreements for the delivery of information and communication
technologies for tax and customs administration; this
was in preparation for future public tenders for the main-

tenance and development of the delivered information
and communication technologies and applications;

• City of Prague
Legal analysis of the options for procurement of extra
works the necessity of which had arisen during the implementation of Blanka Tunnel System;
• T-Systems Czech Republic, a.s. ;
Legal representation in tens of public tenders for ICT contractors;

• Logica Czech Republic, s.r.o.
Legal representation in tens of public tenders for ICT contractors;
• Ness Czech s.r.o.
Legal representation in tens of public tenders for ICT contractors;
• ATOS IT Solutions and Services, s.r.o.
Legal representation in public tenders for ICT contractors;

• SAP ČR, spol. s r.o.
Legal representation in public tenders for ICT contractors;
• Vítkovice IT Solutions, a.s.
Legal representation in public tenders for ICT contractors;
• Eurovia CS, a.s.
Legal representation in public tenders for building contractors.

Telecommunications & Media
ROWAN LEGAL has an established presence in Telecommunications (over 10 years) and we primarily support
our clients in the legal aspects of telecommunication
services provision (Internet connectivity, data networks,
information security) and compliance with regulatory requirements. Among our clients are both leading telecommunication service providers and recipients. We cooperate with the Czech Telecommunication Office and actively
participate in critical review of proposed bills and regulations. Our lawyers have in-depth knowledge of the legal

framework of the industry as well as acquaintance with
its technological aspects and our clients’ business strategies, which allows us to quickly find optimum solutions to
a variety of problems.
In the last year, we participated in a number of notable
projects, including:

• Czech Telecommunication Office
We provided the Czech Telecommunication Office with
a comprehensive critical review of the criteria proposed
for a planned wireless spectrum auction (new generation
cellular network operators); our task was to review the
proposals made by the client’s professional consultants
responsible for setting the auction criteria and rules and
to provide the client with our recommendations for adjustments;
• We provided legal consultancy to a prominent international banking group in a large tender for the provision of electronic communication services and WAN
operation for their offices in the Czech Republic with
a value in tens of millions of Czech Crowns. We also
represented the client in complex negotiation with the
three selected contractors and communication with
the Czech National Bank;
• We participated in the preparations for a launch of
a mobile virtual network operator (MVNO) for a domestic power industry company, including an extended contracting process with the cellular network
operator (network connection agreement) and ensuring compliance with the regulatory requirements of
the Czech Telecommunication Office;
• T-Systems Czech Republic (Deutsche Telekom
group member)
We continually provide legal support to the client in its
day-to-day operations (for several years), namely for most
contracts related to the provision of electronic communication services. We also represent the client in negotiations with other operators for network connection/access
agreements and in proceedings before the Czech Telecommunication Office. Recently, we have represented the
client in several cases of hacker attacks and cyber security.
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Other important cases include our representation of the
client in a dispute concerning violation of the EU Competition Law (satellite capacity leasing) and in a project for
division of an electronic communications network. We
have also drafted an entire set of new contract forms to
ensure the client’s compliance with the New Civil Code.;

• ČD – Telematika
We provide legal support to the client in the provision of
electronic communication services, including a regular
check and update of its general terms and conditions of
trade. We also provide support in matters of the client’s
backbone network development and solutions to the related legal aspects;

cloud computing and cyber security. Among our clients
are top ICT companies on the Czech market, but we also
often represent ICT service recipients and help them
avoid the IT Law pitfalls.
Our lawyers regularly speak on conferences and actively
publish monographs on hot topics (e.g. “Legal Aspects of
Outsourcing” or “Basics of IT Law”, publications supervised by Dr. Martin Maisner, PhD). Our key specialist in
the area, Dr. Josef Donát, LLM, is an active member of the
Working Group for Digital Continuity, attached to the Government’s Council on Competition and Information Society, and focuses primarily on issues of long-term archival
of electronic documents, cloud computing and personal
data processing.

• ERICSSON
We provide legal services to the client – a leading provider
of telecommunication technologies – in the Czech Republic and Slovakia and participate in the drafting of a number of contractual documents, such as the contractual
documentation for the operation of an emergency line in
Slovakia;

Key clients and cases:

• CISCO

• International bank

We provide legal support to the client – a top provider of
data networks and telecommunications infrastructure –
in its contractual business relations and cyber security;

tent” – a publication
Our Founding Partner, Dr. Martin Maisner, PhD, co-authored the last year’s unique publication on liability
for electronic communications content which expertly
covers the statutory and case law in a key area for electronic communications providers.

We provided legal consultancy to a prominent international banking group on several key ICT projects – from
the launching of its WAN operation across the Czech Republic, network infrastructure operating support services
and cyber security, to full-scale outsourcing of printing
technologies, and we ensured the client’s compliance
with the regulatory agencies’ requirements all along the
way. We have also drafted an entire set of new contract
forms to ensure the client’s compliance with the New Civil Code for the purposes of future contracting with ICT
providers.;

IT Law

• VŠB – Technical University of Ostrava

• “Liability for Electronic Communications Con-

ROWAN LEGAL is one of the top IT Law firms in the
Czech Republic and Slovakia, a fact witnessed by our
number one ranking in the IT Law category of the Law
Firm of the Year competition for the three previous years.
Our expertise covers legal consultancy in information
systems implementation, software development, applications running, e-commerce, personal data protection,
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In the last year, we participated in a landmark launch of
cloud applications (Google Apps) of our client, a banking
services provider, including negotiation with the regulatory agencies and the Office for Personal Data Protection.

We participate in the setting of contractual terms for
a unique project for the development of IT4Innovations
supercomputer centre. The awarded public contracts
included projects for the so called “small cluster” and
“large cluster” and the delivery of structural and technological supercomputer parts with a total value of approx.
CZK 700 million.;

• Řízení letového provozu ČR, s.p.

• Ministry of Agriculture

Drafting of large-scale contractual documentation and
the provision of related legal consultancy for a key upgrade of the air navigation services system of the Czech
Republic with a value of several milliards of Czech
Crowns. We also drafted an entire set of ICT services contract forms for the client that reflect ICT projects’ peculiarities and are designed to materially improve the client’s
contractual position towards its suppliers.;

Complete consultancy services in projects for ICT infrastructure management and the management and development of registers and web portals with a total value
exceeding CZK 1 milliard;

• Geodis
Full range support of the client in the procurement and
processing of photographic data for Seznam Panorama
project (modelled on Google Streetview), including negotiation with the Office for Personal Data Protection;

• Czech Railways – Information Systems
A complete update of tens of contracts for ICT infrastructure management, and their follow-up re-modelling
into a unified contractual structure, separately for its two
top customers;

• ITEG/Ministry of Justice of the Czech Republic
We participated in the preparation of a large-scale project
for the evaluation of monitoring options of the Ministry of
Justice’s ICT infrastructure, including labour-law aspects
and personal data protection; the project should result in
higher cyber security and the elimination of fraud risks;

• NESS Czech
We provide legal support to the client in its day-to-day operations; notably, we have drafted a large-scale contractual
documentation for the client’s provision of services on the
cloud computing or software-as-a-service basis, streamlined client-contractor relations and provided legal support
in negotiation with the Office for Personal Data Protection;
• ORBIT
The Client focuses on a highly specialized area of PC and
server virtualisation including virtualization of applications. We provide IT Law support to the client in its day-to-day business and focus on tax optimisation of new technologies that the client launches.;
• Krajská zdravotní, a.s.
We provided ad-hoc consultations for a project for outsourcing the complete ICT infrastructure, incl. applications, and recommended optimum contractual terms
for the project implementation for this client which runs
a hospital network;
• T-Systems Czech Republic

• Dopravní podnik hlavního města Prahy
Legal consultancy on information and communication
technologies management and development; we cooperate on particular projects and participate in defining the
client’s overall ICT strategy;
• Coordination

Centre for the Healthcare Departmental Information Systems
Legal consultancy in a project of new healthcare registers. We also advised on the creation of a single technological platform, the registers and the preparation of new
HW infrastructure. The total value of the project exceeded CZK 300 million.;

Legal support in the client’s day-to-day operations for
a number of ICT cases, including large-scale outsourcing
projects and cloud computing transactions. Notable cases
include an analysis of the options for launching a system of
biodynamic/biometric signatures for the client’s services
end users in the banking and insurance industries, or full-scale outsourcing for a key client from the power industry.;

• Agrostroj Pelhřimov
Legal assistance in the case of a failed implementation of
a SAP-based information system.

• Dollar Financial Group
Legal assistance to the client since its market entry, primarily in the area of e-commerce and the provision of
banking services over the Internet.
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• Česká televize
Drafting of contractual documents for a project of a new
comprehensive digital production and processing system
for the news & sport section;

Intellectual Property
In Copyright Law, ROWAN LEGAL does not restrict itself
to the usual agenda of trademarks and patents (though
we have assisted clients in this area for good 20 years),
but we focus on the legal aspects of software development, licence agreements, domain disputes and relations
with collective rights managers. This year, we have already prepared a complete update of contract forms for many
clients, reflecting software development and end user licence agreements for new software.
Notable transaction include:
• Dopravní podnik hlavního města Prahy
A comprehensive analysis of licence provisions contained
in tens of contracts executed for the last ten years with
a view of ascertaining the precise current extent of the
licensing rights to over 100 computer programs;

• Ministry of Agriculture of the Czech Republic
• Ministry of Transport of the Czech Republic
• Řízení letového provozu ČR, s.p.

• SAP
This year, we have updated the contract forms for the
client – a prominent provider of complex information
systems – including necessary changes to ensure the client’s compliance with the New Civil Code. We also advise on software licence audits and disputes arising from
unauthorized use of the client’s software.
Mergers & Acquisitions
ROWAN LEGAL traditionally covers the area of Mergers
& Acquisition and we have stable working relationships
with proven transactional consultants. We focus on ICT
companies, and technological companies in general, telecommunications companies and real estate firms.
Mergers & Acquisition – a selection of cases for the
last 12 months:
• Royal Bank of Scotland – We provided legal support
for a unique transformation of parts of THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND NV’s enterprise, composed of
the bank’s international branches, and a follow-up
merger. The transaction was performed under a number of diverse jurisdictions with the application of, for
example, the Dutch law, the English law and the New
York State law;

• Legal
One of the many public authorities to which we provide
Copyright Law consultancy is the Ministry of Agriculture.
We have analyzed extensive contractual documentation
related to information system development for this client,
including assessment of best options for future operation and development of these systems. For the Ministry
of Transport and/or Řízení letového provozu, we provide consultancy in cases where rectification of software
licensing rights is necessary and recommend optimum
wording of contractual provisions.;

support in the sale of a telecommunications
company’s enterprise within the British Telecom Limited group;

• T-Systems – Corporate legal consultancy on the sale
of the company – a change of the single shareholder of
T-Systems, including due diligence;

• Merger of three companies with foreign shareholders
within the AAA Auto Group;

• Spin-off followed by a merger with a newly set up com• T-SOFT
Representation of the client in a dispute with a collective
rights manager which made illegitimate claims against
out client. Our client was successful in the dispute.;

pany of a prominent player in the ICT industry with
a value of CZK 250,000,000;

• Full range of legal services in relation to the establishment of Seed Fund – a project under the EU Entrepreneurship and Innovation Operational Program-
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me offering a brand new tool to entrepreneurs in the
form of risk capital investments. The aim of the project
is to develop the risk capital market of investments in
start-up or established companies with an innovation
potential.

licence for consumer credit provision, drafting the
credit agreement form and the general terms and conditions, preparation of the rules for personal data protection and the provision of consultancy on consumer
credit regulations.

Banking & Finance

Tax Advisory

ROWAN LEGAL provides legal consultancy to banks, securities traders and other service providers on the financial services market in all areas of Banking & Finance Law.
One of our key clients is the Czech branch of THE ROYAL
BANK OF SCOTLAND PLC.

ROWAN LEGAL, tax and accounting firm, has been on
the tax advisory and payroll & accounting outsourcing
services market for 15 years, a period during which we became a partner of choice for a number of clients’ tax and
accounting needs. Out specialities include tax optimisation planning, tax and accounting support for mergers
& acquisitions, and representation of clients in disputes
with tax administrators and judicial reviews of the legality of decisions rendered by tax authorities and/or social
security administrators.

In the last year, we participated in a number of notable projects, including:
• Legal support for a unique transformation of parts of
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.’s enterprise,
composed of, inter alia, the bank’s Czech and Slovak
branches, to RBS II B.V. and its follow-up merger with
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. The legal
consultancy for this unique transaction was provided
with respect to its domestic legal aspects and included
representation before commercial courts, Czech and
Slovak banking regulatory agencies and other public authorities. The transaction was performed under
a number of diverse jurisdictions with the application
of, for example, the Dutch law, the English law and the
New York State law. The transaction was globally supervised by British and Dutch financial market regulators (FSA and DBN) as well as the domestic regulators.;

In the last year, we participated in a number of notable projects, including:
• International tax optimisation planning for AAA
AUTO – an international used car seller – including
advice on the necessary reorganization of its holding
structure and internal business processes;

• Tax and financial strategy, including due diligence,
for the acquisition of an owner of a hotel in Špindlerův
mlýn; after the acquisition, we prepared and implemented (all legal, tax and accounting aspects) a merger project aimed at facilitating the holding group’s
management and investor’s tax optimisation;

• Full

range legal support, including representation
before financial regulators, in a project for the establishment of Seed Fund – a project under the EU Entrepreneurship and Innovation Operational Programme
offering a brand new tool to entrepreneurs in the form of
risk capital investments. The aim of the project is to develop the risk capital market of investments in start-up
or established companies with an innovation potential.;

•

Complete consultancy services provided in relation
to the launching of consumer credit services in the
Czech Republic by an American provider (listed on
NASDAQ): company establishment, obtaining the

• Tax and accounting diligence for planned acquisitions
of the prominent SIEZA company;

• All tax aspects of a spin-off followed by a merger in the
case of a prominent IT company;

• Representation of the real estate developer ALGON in
a court dispute concerning additionally assessed income tax at approx. CZK 57 million;

• Tax optimisation of the corporate structure of ELANOR Group – an SW developer and HR and Payroll
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Outsourcing consultant – aimed at streamlining its
operations and allowing the group to meet the criteria
for the acquisition of funding from the European Regional Development Fund;

• Payroll and accounting outsourcing services and income tax return advisory on an ongoing basis for
a number of industrial and commercial companies;

• Tax advisory to the Ministry of Agriculture in proceedings with the tax administrator concerning an alleged violation of budgetary discipline (unauthorized
overspending at the rate of CZK 1.3 milliard).

•

ROWAN LEGAL
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Na Pankráci 1683/127
140 00 Prague 4
www.rowanlegal.com
praha@rowanlegal.com
+420 224 216 212

Advokátní kancelář
Schönherr

S

chönherr is a leading full service law firm in
Central and Eastern Europe. About 300 professionals service national and international
clients from our offices in Belgrade, Bratislava,
Brussels, Bucharest, Budapest, Chisinau, Istanbul, Kyiv,
Ljubljana, Prague, Sofia, Vienna, Warsaw and Zagreb. As
one of the first international law firms to move into CEE/
SEE, we have grown to be one of the largest firms in the
region. With 14 offices and several country desks, our
comprehensive coverage of the region means we can offer solutions that perfectly fit the given industry, jurisdiction and company.
“emerging europe legal adviser of the year 2013” –
Private Equity Awards, London, 2013

The Prague office
Established almost two decades ago by a prestigious
German law firm, the Prague office joined Schönherr in
2009. Traditionally focussed on assisting foreign investors to set up their businesses in the Czech Republic and
Slovakia, the Prague team has grown into a renowned legal advisor for international and domestic companies in
all areas of business law.

Competition law “Elite”

“GCR 100” by Global Competition Review, which ranked
the Schönherr Prague competition team in the “Elite”
category as one of the top two law firms in the Czech
Republic in the area of competition law.

Specialisation
The Prague office specialises in particular in cross-border
and domestic mergers & acquisitions, corporate law, competition law, EU law, real estate law, financings, corporate
transformations and restructurings, regulatory, public
procurement, energy, telecommunications, labour law
and disputes.

• banking & finance
• competition & EU
• corporate, mergers & acquisitions
• dispute resolution
• employment
• energy, telecommunications
• insolvency & restructuring
• intellectual property, IT
• real estate
• public procurement

Client satisfaction has been reflected repeatedly in international awards, such as most recently the 2014 edition of
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SELECTED TRANSACTIONS
In addition to continuous legal services, the Schönherr
Prague team has acted on the following selected publishable high-profile matters:

• Advised Rockwood Holding – as local counsel for the
Czech Republic and Poland – on its EUR 1.49 billion
sale of its advanced chemicals business CeramTec to
private equity firm Cinven.
• Advised Warner Music Group Corporation on the
acquisition of EMI Music‘s Parlophone business. Parlophone Label Group’s artist roster and catalogue of
recordings includes, among others, Coldplay, Deep
Purple, Edith Piaf, Kylie Minogue, Pink Floyd and Tina
Turner. Schönherr acted as local counsel in the Czech
Republic, Slovakia and Poland.

• Advised Fehrer Group on the sale of Nectec Automotive
s.r.o. to Grammer AG, a leading supplier of automotive
interior components and seating systems.
• Advised ASSA ABLOY East Europe AB – the largest
global supplier of intelligent locks and security solutions – on the acquisition of SHERLOCK, s.r.o., the leading door systems producer.
• Advised private equity firms Bregal Capital and
Quadriga Capital on the acquisition of a 100% share in LR
Health and Beauty Systems GmbH, one of Europe‘s premier direct sales companies for cosmetics and nutrition
products, from Apax Partners. The transaction involved
the Schönherr offices in Vienna, Prague and Bratislava.
• Advised German steel and metals distribution group
Klöckner & Co SE on the sale of its activities in the
Czech Republic, Bulgaria and Romania to local companies who will carry on the activities independently.
• Advised the investment firm Triton on its purchase
of ALPINE-ENERGIE Holding AG from Spanish
group Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Schönherr‘s offices in Vienna, Prague, Budapest and
Warsaw were involved.
• Advised Warehouses De Pauw (WDP), the Belgian real
estate group, on the sale of its Czech operation WDP
CZ to CTP Group, with a deal value of approximately
EUR 25 million.
• Advised VB Real Estate Services GmbH (VBRES),
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a wholly owned subsidiary of Österreichische
Volksbanken-Aktiengesellschaft (ÖVAG), on the sale of
its approximately 24.3% equity stake in Ablon Group Limited, a London-listed real estate developer in Central
and Eastern Europe, to CPI Group, a leading Czech real
estate investment company wholly owned by Radovan
Vitek.
• Advised Continental Automotive on the extension of
their production facilities in Otrokovice, Adrspach and
Brandys nad Labem.
Advised
Hornbach Holding AG on all legal aspects of
•
the construction of “do-it-yourself” markets in Prague,
Ostrava and Plzen. Our work included due diligence,
negotiations and comments to the purchase agreements regarding plots of land, zoning and construction
proceedings, as well as building contracts and related
agreements.
Advised
MAGNA Automotive Holding AG on the con•
struction of an extension to their production facility in
Liberec, Czech Republic.
• Represented four Siemens companies in the investigation of an alleged cartel in the area of gas insulated
switchgears (GIS) in the Czech Republic and Slovakia.
Advised
Phoenix-Zeppelin on Czech merger control
•
relating to the Zeppelin Group takeover of the sales
and service of mining machinery and equipment from
Caterpillar Global Mining LLC.
• Advised AIGA Investments, a Central European real
estate investment company, on a loan refinancing by
Prague-based Equa bank a.s. The loan facilitay served
to finance renovationand development of a premium
historical heritage property – the Wratislav Palace in
Prague.
• Advised REICO investiční společnost České spořitelny,
a.s. on the acquisition of QUBIX Prague 4 administrative building in an investment value amounted to approximately CZK 950m (EUR 34.6m)

•

Schönherr
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

nám. Republiky 1079/1a
110 00 Prague 1
www.schoenherr.eu
office.czechrepublic@schoenherr.eu
+420 225 996 500
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Advokátní kancelář
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
INTRODUCTION
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář
s.r.o. is the Czech law firm focused on provision of legal
services in the area of corporate law, corporate governance, employment law, M&A, real estate law, dispute
resolution and administrative proceedings..
We provide our legal services on the Czech market from
2008.

tion, assistance to their corporate bodies, preparation and
modification of articles of association and similar documents, legal advisory in the area of protection of integrity
and personality of business company and unfair competition, legal advisory in relationships between the company
and their shareholders, particularly in case of companies
with shares listed on capital markets, legal advisory in
the area of law of holding groups and in the area of organization of general meetings

• M&A
All partners of our law firm acquired their expertise during their long-term participation in the Prague office of
the reputable international law firm.
All lawyers of our law firm provide legal services in the
same quality in Czech and English language.

OUR FOCUS
Our law firm provides legal services in the following areas:

• Law of Business Companies and Corporate Governance
Complex legal advisory to business companies in connection with a design of internal principles of its organiza-

Legal advisory within various forms of merges of business companies (merges, divisions, changes of legal form)
and during a sale or acquisition of ownership interests
and shares in business companies, including the advisory
in the area of concentration of competitors

• Employment Law
Legal advisory in the area of employment law including
drafting labor law documents in connection with restructuring process, preparation and negotiation of managerial
contracts, determination of principles of remuneration (including remuneration of top management), organization
of working hours, provision of complex legal services during collective bargaining, resolution of disputes concerning discrimination and invalid termination of employment
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• Real Estate
Complex legal assistance in the area of law of real estate
including structuring and realization of developers projects (both brown fields and green fields) and assistance
in connection with financing of such projects and relating
tasks

•
•

• Commercial Law
Legal assistance in the area of commercial contracts including their preparation, contracts relating to loans and
financing and resolution of disputes regarding the contracts

•

• General Civil Law

•

Complex legal advisory in the area of civil law including
contracts, compensation of damages, protection of integrity of individuals, and in similar cases

•

spective of potential restructuring of international
company engaged in the production of plastics and
representation of international company during Czech
insolvency proceeding as a creditor
Legal advisory during a dispute on invalidity of entry
of enterprise into registered capital of company operating in telecommunications
Legal advisory in court disputes with former employees of air carries relating to its restructuring
Legal assistance during restructuring of petrochemical company
Complex legal assistance in the area of employment
law to a group of companies operating in the air transport
Legal assistance regarding contractual relationships
to customers (including competition law aspects) of
petrochemica l company

•

• Dispute Resolution
Complex legal assistance regarding dispute resolution
and administrative proceedings

EXPERIENCE
From its formation, our law firm provided legal services in
numerous transactions including, inter alia, the following:

• Legal advisory during restructuring of a company operating in the area of civil air transport

• Legal advisory to developer in connection with preparation and realization of brow field-type project

• Legal advisory to company listed on numerous capital
•
•
•

•

markets operating in the area of real estate in connection with its protection against minority shareholders
Legal advisory in the area of remuneration of top management and corporate governance of company operating in the area of petrochemicals
Preparation of complex contractual documentation to
provider of accounting software
Legal advisory to investors during their divestment
of machinery company operating in forging business
and to investor during his acquisition of factory for
production of textile components
Legal advisory in the area of insolvency law from per-
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Husova 242/9
110 00 Prague 1
www.vcv.cz
info@vcv.cz
+420 222 220 775

Advokátní kancelář
WEIL, GOTSHAL & MANGES
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EIL Prague is a part of the international
law firm WEIL, GOTSHAL & MANGES
which, besides the Czech Republic, is
active in the USA, Great Britain, France,
Germany, Hungary, Poland, China and The United Arab
Emirates. It employs more than 1,200 lawyers in 20 offices
worldwide.
WEIL has been providing legal services in the Czech Republic since 1992 and ranks among the biggest law firms
active in the Czech market. The firm currently employs
more than 60 highly qualified attorneys and articled
clerks, all of them fluent in English.

WEIL has regularly ranked among the best-rated law firms
in the Czech legal services market. This year, WEIL was
honored by Chambers Europe as the “Czech Republic Law
Firm of the Year” in the International category. Besides
that, EPRAVO.CZ awarded WEIL the „Law Firm of the Year
2012” in the International Law Firms category, the „Law
Firm of the Year 2012” in the Mergers and Acquisitions
(M&A) and Arbitration and Dispute Resolution categories and in the Best Clients Services category. Last year,
WEIL Prague received the “Corporate Law Firm of the Year
2012 in the Czech Republic” award by Corporate INTERNATIONAL. A year earlier, WEIL was named as the „Law
Firm of the Year 2011” in Mergers and Acquisitions (M&A)
and Arbitration and Dispute Resolution by EPRAVO.CZ
and it also got the grand prize in the last year´s EPRAVO.
CZ survey – the „Law Firm of the Year 2011” in the International Law Firms category. WEIL Prague was together
with Warsaw and Budapest offices of WEIL named „CEE

Legal Adviser of the Year 2011 in M&A” by renowned Editor’s House Financial Times / Mergermarket. WEIL has
received “Czech Law Firm of the Year 2011” Award for an
international law firm by prestigious international magazine International Financial Law Review. WEIL received
the “2010 Law Firm of the Year” Award in Mergers and Acquisitions (M&A) and Arbitration and Dispute Resolution
categories from EPRAVO.CZ. Mergermarket selected WEIL
as the most successful legal advisor in the field of mergers
and acquisitions in the Czech Republic for 2009 measured
by both the number and value of the transactions. In 2009,
WEIL also received the prestigious award “Chambers Europe Award for Excellence” for an international law firm
active in the Czech Republic after it had previously been
awarded the same prize also in 2008. In 2008, the firm was
also awarded the “Best Law Firm in the Czech Republic
by Client Choice” award in a prestigious survey organized
globally among law firm clients by International Law Office, an international independent Internet portal. In late
2008, WEIL won the first year of the survey Law Firm of the
Year organized by EPRAVO.CZ in the Telecommunications
and Media category. Together with the firm’s offices in Poland and Hungary, WEIL Prague received from Financial
Times / Mergemarket the award “Best Law Firm in Central
and Eastern Europe in the field of M&A for 2007”. WEIL
was further proclaimed by the International Financial Law
Review/Euromoney as the “Czech Law Firm of the Year
2006” while having received the same award back in 2004.
WEIL’s leading position on the Czech legal services market including, inter alia, its best ranking in the areas of
mergers and acquisitions, corporate law, competition law,
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banking, finance, capital markets and dispute resolution,
was also confirmed by independent studies published in
internationally recognized publications such as Chambers Global and Chambers Europe, The European Legal
500, PLC Which lawyer? and IFLR 1000.
WEIL provides legal services in a wide range of legal areas such as mergers and acquisitions, corporate law, civil,
commercial and labor law, financial law, administrative
law and competition law, IT and intellectual property,
public procurement, concessions and PPP projects. The
firm has also advised on matters involving state aid under EU law, drawing of financial resources from the EU’s
funds and management and disposal of public assets.
WEIL also regularly represents clients in proceedings
before courts, administrative authorities and arbitrators
both in the Czech Republic and abroad.

Mergers and Acquisitions
WEIL provides legal services in the field of mergers and
acquisitions to a wide range of local and international clients and participates in the largest transactions in that
area in the Czech Republic.
WEIL has been providing legal services to ČEZ in connection with a number of domestic and foreign transactions
including, for example, the sale of Chvaletice power plant
in relation to the conclusion of option agreements for the
sale of Počerady power plant and the contemplated sale
of Dětmarovice power plant; or a selection of a partner
for the construction of 2 new units of the Temelín nuclear
power plant, which has been the largest M&A transaction in the past decade in the Czech Republic.
WEIL also provided legal services in connection with an
acquisition of a 100% shareholding in Energotrans and a
remaining 15% shareholding in Teplárna Trmice (as a result of which ČEZ became sole shareholder of Teplárna
Trmice). As regards foreign transactions, WEIL provided
legal advice to ČEZ in connection with the sale of its 50%
shareholding in German mining company MIBRAG and
the acquisition of a 67% shareholding in a leading Polish wind farms developer Eco-Wind Construction. It also
acted as its advisor for many other acquisitions in the
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Central, East and Southeast Europe regions, including
Germany, Poland, Romania and Turkey.
WEIL also recently provided legal services to a number of
private equity investors such as the U.S.-based Summit
Partners in relation to the acquisition of a minority stake
in AVAST Software; it further provided legal services,
inter alia to shareholders of Fincentrum in connection
with the sale of their majority stake to private investors
ARX Equity Partners and Capital Dynamics. WEIL’s major clients also include General Electric, GE Money,
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, Czech Railways or Unipetrol.

Dispute Resolution and
Arbitration
WEIL provides legal consultancy and legal representation
services in judicial and arbitration proceedings for many
major private corporations, both local and foreign, as well
as for public authorities. Given their financial scope and
legal and factual complexity, these disputes rank among
the most important ones in the Czech Republic.
Among the major recent disputes dealt with by WEIL it
is worth mentioning, for example, the representation of
the Czech Republic (international arbitration proceedings under bilateral treaties on protection of investments,
claims for damages or most recently investor–state arbitrations in connection with subsidies for the production of
electricity from solar radiation; disputes for damages resulting from alleged failure to ensure appropriate depths
of water in the River Labe), Telefónica Czech Republic
(various disputes, including disputes related to regulation
of competition; action for unlawful interference of the Office, actions for damages suffered by breach of competition law, legal representation in a dispute against Vodafone regarding fees), Česká spořitelna (preparation of
a strategy for proceedings before Czech courts and the
Financial Arbitrator of the Czech Republic regarding actions of its clients claiming reimbursement of fees paid
for the administration of consumer and mortgage loans,
including legal representation of the client), Odra River
Basin Directorate (dispute for damages amounting to
CZK 16 billion (inclusive of interest), allegedly suffered

due to floods), Road and Motorways Directorate of
the Czech Republic (numerous domestic arbitration proceedings involving D47 motorway), Regional Government of Ústí nad Labem (numerous disputes in connection with obligations to provide public transportation services), ČEZ (international arbitration in connection with a
Bosnian project Gacko; international arbitration against
Albania; international arbitration against Romanian
company Electrica SA; disputes concerning deliveries
and prices of brown coal), brokerjet České spořitelny
(arbitration involving on-line deals with investment tools),
OSINEK and EVRAZ VÍTKOVICE STEEL (dispute
with a Czech subsidiary of Arcelor Mittal regarding the
price for pig iron), Prague Airport (copyright litigation),
Czech Railways (disputes for damages and employment
disputes) or VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (arbitral litigation for damages caused by a breach of supply
agreement).

approval for concentrations, e.g., acquisition of a 100%
shareholding in Energotrans), Fincentrum group (representation before the Office for the Protection of Competition in relation to the acquisition of a controlling stake in
Fincentrum by its shareholders and new private equity investors), AVE CZ in a large investigation by Czech Office
for Protection of Competition of the alleged cartel in the
waste disposal market and the market of the road cleaning, Czech Post (postal services issues), OMV Czech
Republic in proceedings conducted by the Czech Office
for Protection of Competition in connection with the alleged prohibited price-fixing concerted practices in the
Czech fuel market and in the subsequent judicial review
proceedings.

Antitrust/Competition

Banking and Finance

Legal services provided by WEIL in the field of antitrust/
competition law, span the whole spectrum of matters pertaining to that field. These include, in particular, general assessment of clients’ conduct in light of competition law requirements, merger filings to relevant competition authorities, state aid matters, or direct representation of clients
before the Office for Protection of Competition or the European Commission, especially in the area of restrictive practices, including the respective judicial review procedures.

WEIL’s clients in the area include a number of Czech and
international banks and financial institutions, as well as
major corporate clients, governmental entities and public authorities. WEIL advised and/or advises Citigroup,
Deutsche Bank, Unicredit Bank or Goldman Sachs
on various financial projects, including offering of debt
securities in the Czech, European and the U.S. capital
markets; structured finance, mezzanine or syndicated
loans and staple financing. Its corporate clients include
Dopravní podnik hlavního města Prahy, Czech Airlines and Prague Airport, TI Automotive and the
Capital City of Prague.

WEIL represented, for example, Telefónica Czech Republic (proceedings before the Czech Office for Protection of Competition regarding alleged abuse of dominant position, proceedings before administrative courts
regarding action for unlawful interference of the Office,
disputes for damages allegedly suffered by a breach of
competition law), Czech Railways (proceeding regarding alleged dominant position abuse in the freight transport market, including subsequent court proceedings;
proceedings regarding alleged dominant position abuse
due to dumping price practices related to the line Prague
– Ostrava). ČEZ on a number of cases or projects (in such
as the alleged abuse of dominant position case in connection with coal purchases or in proceedings seeking

Furthermore, WEIL advises on a regular basis Plzeňský
Prazdroj and SABMiller on various competition law aspects of their activities in the Czech market.

The largest project for ČEZ the WEIL’s team is involved
in, deals with financing of the contemplated construction
of the 2 new units of the Temelín nuclear power plant, including the possibility of a construction of up to another 3
units of the power plant, Weil participated in the US offering of ČEZ’s bonds under Rule 144A; offerings of municipal Euro bonds and short-term promissory notes of the
Capital City of Prague; offerings of both short and longterm promissory notes of Dopravní podnik hlavního
města Prahy; a request of ČEZ for change of conditions
for offerings of Euro bonds listed on the Luxembourg
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Stock Exchange, WEIL also advised to ČEZ in connection
with its Euro bonds exchange and tender offers.
Weil advises Česká spořitelna in relation to the preparation of a strategy for proceedings before Czech courts and
the Financial Arbitrator of the Czech Republic regarding
actions of its clients claiming reimbursement of fees paid
for the administration of consumer and mortgage loans.
The WEIL team was also involved in a corporate restructuring and a complex re-licensing for regulated activities
of the Fincentrum group, including assistance in the
proceedings before the Czech National Bank.
Other major clients of WEIL include, for example, Stock
Spirits Group (in connection with its syndicated revolving loan and a change of securing of these loans); GE
Capital (in relation to a complex restructuring of its business activities in the Czech Republic), GE Money Bank (in
connection with the settlement of rights and obligations
arising from a partial acquisition of Agrobanka); Franklin Templeton Investment Funds (in connection with
the public offering of shares of foreign mutual funds in the
Czech Republic); and Silver Lake Partners (in connection
with financing of the acquisition of the Global Blue group).

Public Procurement / Projects
WEIL has a long-standing experience in providing legal
services in the field of public procurement to major Czech
contracting authorities. WEIL currently provides legal
consultancy to ČEZ in connection with the largest-ever
public procurement in Czech history – completion of the
Temelín nuclear power plant.
Public procurement clients advised by WEIL further
include the Roads and Motorways Directorate
(Ředitelství silnic a dálnic) (public tenders for the modernization and construction of new sections of D1 and
D3 highways), Czech Railways (public tender for delivery of 16 train units Railjet; public tender for delivery of
train fuels, an institute of electronic auction was used in
the tender; legal services in relation to a tender for electric units and regular repairs of rolling stocks); Water
Infrastructure Administration (Ředitelství vodních
cest) (proceedings before the Office regarding alleged
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administrative offense), KIC Odpady (public tender for
construction works regarding “Regional Integrated Centre for Communal Waste Disposal in Moravian-Silesian
Region), Czech Post (public tender for information and
communication services for public administration in the
Czech Republic), Regional Government of Ústí nad
Labem (public tenders for public bus transportation services), the Capital City of Prague (legal services regarding a public procurement for constructions); and AVE CZ
odpadové hospodářství (consultancy services and representation related to administrative proceedings before
the Office for Protection of Competition).

Telecommunications and Media
WEIL has extensive experience in the telecommunications and media area, including, among others, issues
such as pricing, licensing, regulation of using the radio
frequency band spectrum, interconnection of telecom
networks, universal services, special regulatory obligations relating to access to the network, as well as experience in the area of general competition law regulation.
WEIL is also extensively experienced in the related issue
of ensuring the relevant services, particularly in relation
to transactions involving the purchase of supplies, services and software in technological area.
A major and long-standing client of WEIL in the area of telecoms is the largest Czech telecoms company Telefónica Czech Republic. WEIL regularly advises Telefónica
on a broad range of telecoms regulation and competition
issues. WEIL also represents that company in a number
of legal proceedings and proceedings before administrative authorities, in proceedings dealing with, for example,
interconnection pricing, compensation for the provision
of universal services, and in proceedings conducted by
the Office for Protection of Competition and the Czech Telecommunications Office.

•
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Advokátní kancelář
Weinhold Legal
Weinhold Legal was established in 1996 and we currently
boast a team of more than forty Czech, Slovak and
foreign lawyers, bringing together the international
know-how and a detailed knowledge of the local legal
environment. We have offices in Prague and Bratislava
and cooperate with international law firms represented
in all economically significant jurisdictions. Weinhold Legal is ranked amongst the largest international law
firms in the market.
Weinhold Legal provides legal services in the following
areas:

• Banking, Finance and Insurance
• Mergers & Acquisitions
• Corporate and Commercial Law
• Restructuring and Insolvency
• Intellectual Property
• IT, Media and Telecom
• Litigation and Arbitration
• Competition Law
• Real Estate
• Public and Private Procurement
• Labour Law
• Regulatory and Government Affairs
Weinhold Legal team members actively contribute to
new legislation, particularly in commercial and financial services law and provide valuable input concerning

the work of organisations operating in the capital markets sector. Our lawyers are authors of numerous publications and regularly lecture and make presentations at
professional conferences and workshops.
An outstanding quality of our practice is our close cooperation with leading tax, accounting and corporate
finance specialists. As a result, we are in a superior position to provide comprehensive solutions to business questions and to manage, implement and close transactions
in which legal, tax, accounting and financial advice are
closely interrelated.
Weinhold Legal is the only law firm active in the Czech
market which holds a security clearance from the National Security Authority, which allows access to classified information. This is evidence of our marked careful
approach to confidentiality issues and our capacity to realise large projects in the public sector.
Weinhold Legal has been certified as compliant with the
ISO 9001 (Management system). The certificate has been
issued to Weinhold Legal by one of the most renowned
international certification authorities, Det Norske Veritas
and is another confirmation of the outstanding quality of
services which Weinhold Legal provides. Weinhold Legal
is one of only few law firms in the Czech Republic to have
been awarded the ISO certificate.
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Below are some comments made on Weinhold Legal and
our awards in the specialised legal press and respected
legal guides to law firms in Europe and worldwide:

the stake transfer is below 30%, the minimum deal value
for inclusion increases to US$ 100m.

• The Law Firm of the Year (epravo.cz)
• Corporate Intl. Magazine Legal
Awards / Global Awards
Weinhold Legal has been selected by Corporate Intl. Magazine Legal Awards
- as the Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year, in
the Czech Republic in 2014;
- as the IT Law Firm of the Year, in the Czech Republic
in 2014;
- as the Overall Law Firm of the Year in the Czech Republic in 2014;
- as the Mergers & Acquisitions Law Firm of the Year, in
the Slovak Republic in 2014;
- as the Corporate Law Firm of the Year, in the Slovak
Republic in 2014.

• ACQ Global Awards / Country Awards
Weinhold Legal was selected by the UK magazine ACQ as
the Overall Law Firm of the Year in the Czech Republic
as part of ACQ Global Awards 2013.

• Chambers Europe Awards
for Excellence
Weinhold Legal has been shortlisted for Chambers Europe Awards for Excellence 2014 and 2012 for the
Czech Republic.

• Mergermarket
In the second consecutive first quarter of a year, Weinhold
Legal has been ranked in the Top 10 in the Mergermarket
legal advisors league tables for global M&A transactions
for the whole Central Eastern European region (which
includes also numerous CEE jurisdictions and Russia). In
Q1 2013, Weinhold Legal was ranked 7th by volume (i.e.
number of deals) and in Q1 2014 the firm has been ranked
8th by deal value.In summary, the tables are based on
global M&A transactions of over US$ 5m; for deals where
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In ranking organised by the publisher epravo.cz under the
auspices of the Czech Bar Association, Weinhold Legal
was selected as
- Highly recommended law firm in the categories of
Corporate law, Litigation and Arbitration, Public Procurement and Labour law; and as a Recommended
law firm in the categories of Competition law, Real Estate/Development, Mergers & Acquisitions, Restructuring and Insolvency, Banking & Finance, Media and
Telecoms, IP/IT and Tax law in 2013;

• Acquisition International Awards
Weinhold Legal has won the Acquisition International
Awards: Domestic Disputes Law Firm of the Year – Czech
Republic 2014 and Most Innovative Law Firm of the Year
– the Czech Republic 2013.

• The European Legal 500
Within Dispute resolution, Weinhold Legal is a first
tier firm, ranked further in Banking, Finance and
Capital Markets, Corporate and M&A, Technology,
Media & Telecoms, Real Estate & Construction and
Tax.
“Weinhold Legal is known for its ‘teamwork’ and ‘excellent knowledge’, and has a strong record acting for banks
such as UniCredit Bank and Citibank on commercial lending. The firm is also advising Grandi Stazioni on project
financing and is noted for its work for Erste Bank Group
on bond issues.”
“Weinhold Legal provides a ‘value-for-money’, partnerdriven service, with Daniel Weinhold and Martin Lukas
being ‘reliable, flexible and able to stay within agreed
budgets’. The team is advising H.I.G. Capital and Hahn
Group on the acquisition of Anvis Group, a producer of
automotive components. Other clients include Behr and

Mahle. Ondrej Havranek was promoted to the partnership in 2012.”
“Weinhold Legal ‘always reacts promptly with relevant
information, and is a reliable business partner’. In 2012,
Daniel Weinhold led the successful representation of the
Czech Republic in international proceedings against
German entrepreneur Rupert Joseph Binder, in a CZK4bn case concerning the alleged frustration of his investment in Cargo Transport. Practice head Milan Polák,
Ondřej Havránek and Zbyšek Kordač are well regarded.
Other clients include Mercedes-Benz and UniCredit
Bank.”
“Weinhold Legal represents Irish banks such as Allied
Irish Banks plc and Investec Ireland Limited, retail distributors such as HDS Retail Czech Republic, and construction clients such as Metrostav and Grandi Stazioni.
Pav Younis and Ondřej Havránek are the key contacts.”
“Weinhold Legal ‘works perfectly with the available information and understands the specialities of a particular
business’. In 2012, the team advised on IP infringement
matters. It also handles transactions for internet and telecoms service providers. Other clients include HTC and
Česká pošta. Martin Lukáš and Tereza Juráková lead the
team.”
“Weinhold Legal displays ‘excellence across all areas’,
and acts on contentious and non-contentious tax matters
for clients such as UniCredit Bank and Vishay. The ‘technically brilliant’ Daniel Weinhold recently advised a real
estate investment company on income tax matters, an instruction which led to the team successfully overturning
a regional court decision in the client’s favour.”

• Chambers Europe / Chambers Global
Ranked for the areas of Corporate/M&A, Banking
& Finance, Dispute Resolution, Employment, Intellectual Property, Restructuring & Insolvency and
Real Estate.
“This two-partner department is valued for its client-oriented approach and understanding of the legal and busi-

ness environment. It handles a wide array of matters such
as acquisition, project, and real estate financings. Key
mandates include acting for Grandi Stazioni on project financing provided by UniCredit. Other noteworthy clients
are Allied Irish Banks, Citibank, and Provident Finance.”
Sources say: “I’d highlight its reliability, attention to detail, and pragmatic approach.”
Pavel Jendrulek enjoys a strong reputation as “a technically brilliant and experienced negotiator”, and is noted
for his “proactive and client-friendly attitude”. He was part
of the team advising UniCredit on a project financing provided to a Czech company active in the energy sector.”
Weinhold Legal boasts a diverse client base, but is particularly noted for its strength in the real estate and energy
sectors. In a recent example, it acted for HDS Retail on
various acquisitions. It also advised Aelia on the acquisition of 15 duty free shops at the Prague airport in Ruzyně
from Unimex Group. Other key clients include Eurovia,
Ford, and Auto Kelly.
Sources say: “Highly knowledgeable and precise.”
Managing partner and department head, Daniel Weinhold is valued for his dedication and solution-oriented approach.
With offices in the Czech Republic and Slovakia, this
firm is noted for its ability to handle cross-border matters with ease. Peers and clients alike praise the team’s
prominent client portfolio, including organisations such
as Mercedes-Benz and UniCredit. Among recent highlights, the group assisted a leading Czech construction
company with reaching a settlement over claims worth
over CZK100 million.
Sources say: “Responsibility, reliability, and excellent communication with its clients are the firm’s main
strengths.”
Milan Polák leads the department and is noted as a “highly efficient” and talented litigator.
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This firm houses a dedicated labour team, and has a
reputation for its ability to handle complex matters. The
practice draws on a well-established restructuring and
insolvency department, as well as a strong litigation arm.
It advises an impressive list of blue-chip multinationals
and large local companies across a wide range of industry sectors, including telecommunications and financial
services. Highlights include ongoing assistance to Lekkerland and Komerční banka on a series of employment
disputes. Other recent clients are Stanley Black & Decker and Fromageries Bel.
Sources say: “Reliable, deadline-focused and flexible.
This is one of the top firms in the Czech market. When
we need something urgently we hear back within a couple of hours.”
Milan Polák oversees the labour law department and is
involved in litigation and arbitration matters. He also specialises in corporate law.
This firm has a core focus on real estate work, with mandates coming in from major foreign and domestic clients
alike. It is regularly instructed by developers, banks
and investors. A recent highlight was advising Grandi
Stazioni on a EUR25 million railway station revitalisation
project. The team also assisted ProLogis with a number
of real estate disposals and developments of logistical
parks. Other notable clients include Bank of Scotland (Ireland) and Pernod Ricard.
Sources say: “This firm is experienced in real estate and
has done some really good work. It has a deep knowledge
of the local market.” “It is very attentive, quick and doesn’t
overcomplicate things, so you know where you stand.”
This respected team often advises foreign clients on
Czech insolvency proceedings, and recently represented
Orient Power Company, Sapphire Electric Company and
Albario Engineering in relation to recovery of their claims
against PA Export, a Czech subcontractor. Other noteworthy clients include FOJI Capital, Bosch and Ernst &
Young.
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Sources say: “It understands clients’ needs.”
The main contact for the restructuring and insolvency
group is Thilo Hoffmann, a German-qualified lawyer who
acts for a number of German and Austrian clients.
Martin Lukas is praised by clients for his deep knowledge of the telecoms and media sector. He recently advised on a series of IP licence agreements in the Czech
Republic.
With offices in Prague and Bratislava, this solid team handles a broad range of corporate matters. Key clients
include Enel Ingegneria e Innovazione, Baumatic and
My Energy. Despite the recent departure of personnel, the group continues to work on significant corporate restructurings, acquisitions and unfair competition
issues.
This three-lawyer employment team advises clients on
pension planning and remuneration schemes as well as
employment secondments and disputes. A recent highlight for the group was advising new client Panasonic/
Sanyo on a range of labour law issues, including drafting
internal directives concerning bonus schemes and working time for employees in Slovakia. Further key clients for
the group include Citibank, Heineken and Lidl.
Commentators describe department head Tomáš
Čermák as ‘a Czech lawyer possessing profound knowledge of the legal order in the Slovak Republic – his distinctive feature is practicality’. He is adept at advising on
distribution agreements and due diligence in the Slovak
and Czech markets.
This team has had a busy year, recently assisting the Irish
Bank Resolution Corporation with the EUR40 million refinancing of a number of development projects. It also advised Klauke on the expansion of its production facilities
in Slovakia. The firm’s office in the Czech Republic adds
an extra dimension to its offering.

Sources say: “The firm’s work was fast and effective
– we would hire them again.”
Weinhold’s German desk is led by German-qualified lawyer Thilo Hoffman, who splits his time between Prague
and Bratislava. Clients include leading international
corporates in Slovakia from Germany, Austria and Switzerland. Among its blue-chip client names are Siemens,
Bosch and Allianz.
Dividing his time between Prague and Bratislava, Daniel
Weinhold heads the firm’s M&A group in Bratislava. He
handles matters for big-hitting clients such as Goldman
Sachs, Mitsui and the Ministry of Defence.

Weinhold Legal consolidates its position in tier three
of the banking and finance table. One of main clients
is Komerční banka (Societe Generale Group) and in Slovakia, the firm supports the bank in all legal aspects of
its business, which includes the drafting of contractual
documentation, regulatory issues, establishment of new
products, private placements and acquisition and project
financing. The firm is well known for its litigation work
but in the Slovak Republic, it also has competency in
banking, finance, capital markets and corporate and commercial work.

“I specifically appreciate Weinhold’s accessibility, responsiveness and understanding of what we do. It is able to
provide practical solutions,” one client says.

• IFLR 1000 / Expert Guides
• European Legal Experts
Weinhold Legal is recommended in Banking and
Project Finance, Capital Markets, Mergers & Acquisitions, Restructuring and Insolvency.
Weinhold Legal is a tier three banking and project finance
firm. Led by Daniel Weinhold, the firm advises financial
institutions and borrowers on acquisition finance, project finance, asset finance and real estate finance. It has
impressive clientele that includes banks such as Česká
spořitelna, UniCredit Bank, Citibank and Komerční banka.
Weinhold Legal’s capital markets practice, led by Daniel
Weinhold, continues to grow in capital markets expertise. It is ranked in tier three and continues to build experience evidenced by its work for Česká spořitelna in
the area of bond issues and through Simpson Thacher &
Bartlett, its advice to clients in respect to the offering of
interests in private equity and hedge funds in the Czech
Republic.
Weinhold Legal holds on to its restructuring and insolvency position in tier three. The practice, led by Thilo Hoffmann, continues to develop its expertise and has acted
for clients such as Robert Bosch, XXXLutz, Schiesser,
Ernst & Young and Mafra.

Weinhold Legal is recommended in Banking and Finance,
Capital Markets, Insolvency and Corporate M&A, Dispute
Resolution, Real Estate, IP, IT and Telecoms. Partners
Daniel Weinhold, Pav Younis, Thilo Hoffmann, Milan Polák and Martin Lukáš and senior attorney Věra Tovey and
Dušan Kmoch ranked in the areas of Banking & Finance
(DW, PY, VT), Corporate and M&A (DW, PY, TH, DK) and
Dispute Resolution (MP, DW, PY), Real Estate (PY), IP, IT
and Telecoms (ML) In Slovakia, partner Daniel Weinhold
and senior attorney Tomáš Čermák ranked in the area of
Corporate and Finance.
“Weinhold Legal has a sizeable M&A team that provides
good service and experience. Clients comment that the
department’s lawyers are very professional, and know international legislation.”
“One of the largest law firms in the Slovak Republic, it has
some excellent banking clients.”

• The International Who’s Who
of Business Lawyers
Daniel Weinhold belongs to a handful of lawyers from the
Czech Republic ranked among experts across over thirty
jurisdictions as leaders in the following categories:
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- The International Who’s Who of Banking Lawyers 2012, 2013 and 2014;
- The International Who’s Who of Merger & Acquisition Lawyers 2010, 2011, 2013 and 2014;
- The International Who’s Who of Private Funds
Lawyers 2010;
- The International Who’s Who of Project Finance
Lawyers 2012.
Daniel Weinhold and Milan Polák are the lawyers from
the Czech Republic ranked among the leaders in the field
of commercial litigation.
- The International Who’s Who of Commercial
Litigators 2012, 2013 and 2014.

Weinhold Legal
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:
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Florentinum, Na Florenci 15
110 00 Prague 1
www.weinholdlegal.com
wl@weinholdlegal.com
+420 225 385 333

Advokátní kancelář
White & Case

W

hite & Case is a global law firm known
for delivering integrated, seamless, top
quality, multi-jurisdictional advice. The
firm was founded on Wall Street in New
York in 1901. Currently, White & Case is a global law firm
with 39 offices in 27 countries in America, Europe, the
Middle East, Asia, and Africa.
Our law firm has been active in Central and Eastern Europe (“CEE”) since 1990. Today, we have offices in Prague,
Bratislava, Bucharest, Budapest, Warsaw, Moscow, and
Almaty, which cooperate closely on various projects that
span the borders of those and other CEE countries.
White & Case has been providing complex legal and tax
advisory services in the Czech Republic since early 1991,
and with more than 70 lawyers and tax advisors is now
the largest international law firm in Prague. Thanks to
our extensive on-the-ground resources, we can staff individual client projects with teams of experts in the relevant areas of law to ensure the delivery of top-notch services, reflecting our clients’ interests and needs.
Our Prague office has provided legal and tax advisory
services to many of the major domestic and international
corporations with interests in the Czech Republic. We offer our clients full support with respect to all issues arising during the course of their business and/or investment

activities in the country and abroad. Our practice concentrates on corporate and commercial law, mergers and acquisitions, private equity, complex banking and financial
transactions including restructurings and insolvencies,
real estate, litigation, arbitration, competition and antitrust and criminal law.
Thanks to our large tax team, we can also offer our clients the full scope of tax advisory services related to their
business operations, including transactional work, and
thus ensure synergy between tax and legal advice without having to engage two separate advisors.
Lawyers based in our Prague office are qualified to professional services under Czech, English, Slovak, Australian law as well us under the law of the law of New York.

White & Case Prague
We believe that White & Case is uniquely positioned to
be considered for the various awards for the following
reasons:

• Many of the leading mandates we have handled over
the last 12 months year have included substantial
cross-practice advice. Our ability to bring to bear top
flight experience in all core areas of practice is of substantial commercial benefit to clients.
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• Our ability to structure, negotiate and execute com-

• Advised on almost all Capital Markets firsts in the

plex transactions is supported by our domestic regulatory, tax, capital markets, employment and competition/antitrust practices – this is a key factor which distinguishes our offering from that of other global firms.
Our lawyers have broad and in-depth experience in
the industries in which our clients operate, principally
energy, private equity, IT, TMT, chemical, life sciences
and insurance.

country including the first IPO, international bond, Eurobond and most other types of debt issuances.

• Our ability to provide UK law in the Czech Republic is
also a key facet of our Czech and regional transactional
expertise and it is often our deep expertise in all aspects UK law on the ground here in Prague that differentiates us from many of our competitors in the Czech
Republic. The ability to offer advice on UK law across
all core transactional products is one of the primary features of and a key driver for the firm’s Prague practice.

• On the M&A side, our office has had an excellent year
as one can see through the billion dollar headline mandates outlined below.

• The only international law firm in the Czech Republic
with a full-service and top ranked tax practice.

• Working in close co-operation with our leading Brussels office, we provide legal services to our clients in
matters involving both Czech and European competition law, and address client needs requiring complex
solutions. We have been able to leverage our unrivalled partnership with the White & Case Brussels
team for clients such as Unipetrol, Toshiba and ČSA,
to name but a few over the past 12 months.

• The only global law firm on the Czech market with
a white collar team of experts that is able to provide
high-quality service, especially to global investors and
shareholders of domestic firms.

Selected Public Matters

• According to mergermarket, White & Case has the

• Advised the PPF Group in relation to the EUR 2.5 billion

most active M&A team in the Czech Republic being
ranked 1st in deal volume and 2nd in deal value since
2005 and 1st in both deal value and deal volume to
date in 2013.

sale of its 49% stake in Generali PPF Holding to Generali. The deal involves the PPF Group acquiring Generali
PPF Holding’s insurance operations in Russia, Ukraine,
Belarus and Kazakhstan for EUR 80 million. The deal
also included advising PPF Investments with respect to
an asset swap with Italian insurer Generali. The deal,
will result in Generali taking control of a 38.46% stake
in Russian insurer Ingosstrakh, with PPF Investments
acquiring Generali’s ownership (27.5%) in two private
equity funds. Our advice included compliance and regulatory requirements in the CEE region..

• White & Case has the largest and most experienced
bank finance team in the Czech Republic. As demonstrated below, we played a leading role on the
largest financings ever executed in the Czech Republic and many of deals executed by our team include first-of-a-kind structures and bringing global
best practice bank finance techniques to clients
operating here.

• Distinctive position in financial restructuring and insolvency, which enabled us to represent major foreign
and domestic clients in some of the most significant
private workouts in the region, where we advised on
standstill agreements, rescheduling agreements and
debt/equity conversions.
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• Advised RWE AG in connection with the circa EUR 1.6
billion sale of its 100% share in NET4GAS, s.r.o., the
Czech transmission system operator, to a consortium
of Allianz Capital Markets GmbH and Borealis Infrastructure Management Inc. Our advice included complex corporate and tax advice during the preparatory
phase for the sale and our firm energy regulatory experts were also involved.

• Advised Arx Equity Partners and Capital Dynamics in • Advised a consortium of eleven banks, led by UniCredthe acquisition of majority share in Fincentrum a.s., one
of the largest financial advisory service providers in
the Czech Republic for more than EUR 65 million. The
acquisition was subject to approval by the Czech Competition Office. We also provided complex tax transactional advice including tax due diligence, as well as
providing tax structuring services involving several
jurisdictions (Czech Republic, Slovakia, Cyprus, Luxembourg) and post-transaction restructuring.

• Advised Bochemie and its shareholders, Arx Equity
Partners and Benson Oak, on the sale of part of its
business including retail household chemical appliances such as SAVO and Biolit to Unilever, one of the
largest global consumer goods company. Provided
complex legal and tax transaction services for the
seller, including pre-sale restructuring involving six
CEE countries, tax due diligence and tax review and
negotiation of transaction documents. The transaction included the transfer of the related trademarks
and other intellectual properties, as well as being
subject to regulatory approval by the competition
authorities.

• Advised and representing ČSA in the European Commission proceedings on approval of the restructuring
plan of ČSA. White & Case, advised the client and the
Czech Ministry of Finance on both the economic and
legal issues of the state aid restructuring, in particular,
drafting a restructuring plan and other submissions,
and attending negotiations and meetings with the
case team of the European Commission. In addition,
we have successfully defended ČSA in proceedings
before the European Commission concerning whether
a loan provided by Osinek, a.s. constituted state aid
incompatible with the internal market.

it, in connection with the EUR 1 billion financing of EP
Energy, subsidiary of Energetický a průmyslový holding. This is the single largest committed banking deal
ever for a Czech corporate borrower in Czech history.

• Advising AVAST Software on a range of legal and tax
matters, including on the acquisition of a 100% share
in IT Agents Interactive Software Solutions GmbH,
an Austrian SEO start-up company, whose software
product the client integrated into its mobile product.
Our work continues to include the company’s global IT
protection concerns, day-to-day advice on trademarks,
copyright, software and data protection.

• Represented Česká exportní banka, a.s., in connection
with a EUR 485 million export financing provided to
Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş.
for financing the construction of the Yunus Emre Thermal Power Plant and the purchase of mining equipment for coal mines in the Republic of Turkey.

• Representing Toshiba on an on-going basis in complex
judicial proceedings related to cartel investigations initiated by the Czech Office for the Protection of Competition and by the European Commission. Additionally,
represent Toshiba before the Supreme Administrative
Court of the Czech Republic in the investigations initiated by the Czech Office for the Protection of Competition regarding CRT products.

• Represented Česká exportní banka, a.s., as lender, arranger, agent and security agent, in its financing for
Energo-Pro Bulgaria EAD for the acquisition of VEZ
Energia Holding group, the operator of several water
power plants in Bulgaria for around EUR 68 million.

• Assisted Česká spořitelna in an export buyer´s credit
• Represented CGS, a Czech manufacturer of agricultural, industrial, and motorcycle tires, in its landmark
acquisition of Slovenian rubber manufacturer, Savatech for EUR 65 million. Savatech has eight sales subsidiaries, and in 2011 it had consolidated revenues of
EUR 123 million. The acquisition was the biggest foreign investment into Slovenia in 2012.

facility with Czech ECA (EGAP) cover to finance the
reconstruction and extension of a part of the Great
Silk Road in Azerbaijan, including related delivery of
machinery and technology, mainly of Czech origin.
One of the biggest transactions ever prepared by the
Czech banks (EUR 409 million).
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• Representing Česká spořitelna a.s. as the agent and
lender of the syndicated financing provided to Oděvní
podnik in connection with the insolvency proceedings
against Oděvní podnik.

resentatives, as well as representing the company in
related criminal and administrative proceedings before the State Institute for Drug Control (SUKL).

• Represented UniCredit Bank Czech Republic, a.s. as
•

Represented JP Morgan, as the lead manager, in the
issue of EUR 500 million 5.875% Senior Secured Notes
due 2019 by EP Energy. The transaction ran in parallel
with senior term facilities up to the amount of EUR 577
million and CZK 10,575 million, respectively.

agent in respect of a EUR 110 million senior facility
agreement made available to Development Florentinum s.r.o. in connection with the construction of Florentinum, an office and retail center in Prague 1.

•

• Represented Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs International and Société
Générale, as joint lead managers, on the offering on
the international capital markets of USD 700 million
4.250% notes due 2022 and USD 300 million 5.625%
notes due 2042 by ČEZ a. s.

• Represented

České dráhy, a.s., the Czech national
railway transport operator, as issuer, in the issue
of EUR 300 million 4.125% notes due 2019 and their
admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange.

• Assisting

TMT Czech a.s. in a high-profile dispute
against Telefonica O2, one of the largest mobile network operators in the Czech Republic, in respect of the
operation of alternative operators in the Czech Republic.

• Represented the shareholders of Cognitive Security
s.r.o. in the sale of their stake in the company to the
global technology player Cisco Systems Inc. The
transaction included sophisticated tax and IP due diligence and services.

• Brokered a settlement agreement between Airbus Military and OMNIPOL on the sellers’ side and Ministry
of Defence of the Czech Republic on the buyer’s side,
in connection with the purchase agreement regarding the acquisition of military aircraft amounting to
USD 150 million.

• Assisting Valeant with an internal investigation on
possible corruption committed by the firm’s sales rep320 I EPRAVO.CZ I www.epravo.cz

White & Case
ADDRESS:
URL:
E-MAIL:
PHONE:

Na Příkopě 8
110 00 Prague 1
www.whitecase.com
info@prague.whitecase.com
+420 255 771 111

ŽIŽLAVSKÝ, Law Office
WHO WE ARE

SOME OF OUR REFERENCES

ŽIŽLAVSKÝ Law Office was established in 1991.

LARGE CORPORATIONS

We offer specialized services in the field of insolvency and
restructuring, litigation and M&A transactions.

PILSEN STEEL
judicial reorganization of a metallurgical engineering
company

We utilize the experience and potential of lawyers and
insolvency administrators in corporations:

PA EXPORT
legal representation of a bank in the successful application
and lodgement of claims in amount of billions of CZK

ŽIŽLAVSKÝ, Law Office Ltd.
AS ZIZLAVSKY v.o.s., Insolvency Administrators
Insolvency Institute v.o.s.
We know the real practice of Czech courts. We cooperate
with economic and tax advisors, expert institutions,
interim managers and professionals in turn-around
management. We are an independent Czech Law office
based in Prague and a national branch network in the
jurisdiction of regional courts.
We have worked on the most important cases of judicial
reorganization of companies in the Czech Republic. We
have a unique know-how for the acquisition of „distressed“
assets. We have gained practical experience in specific
M&A transactions, including delegated reorganization,
where the investor acquires the target corporation or its
business from the original owner after adjusting for old
debts.

ECM CHINA
concern insolvency proceedings with winding-up
procedure in Hong Kong
BESTSPORT
separate insolvency administrator with special license
SAZKA
analysis and review of the Group‘s relationships of SAZKA
and BESTSPORT
ČKD KH
separate insolvency administrator with special license
BALLI STEEL
resolving billions of debts through bankruptcy
administration in London
PLYNOSTAV
judicial reorganization of a gas company
MILTRA B
judicial reorganization of a dairy company
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SMALL AND MEDIUM-SIZED
ENTERPRISES (SME)
JOB AIR Technic
legal representation of a bank as creditor in dealing with
syndicate bank claims in insolvency proceedings in
amount of billions of CZK
SAMETEX
judicial restructuring of a textile company – a unique
concept of reorganization with complete satisfaction of
all creditors
HOSPITAL KUTNA HORA
insolvency proceedings with the successful application
of claims against those responsible for asset stripping of
the debtor (statutory body, controlling person)
SUGAL
sale of an agricultural business in bankruptcy under the
control of creditors
SME reorganization
reorganization of many small and medium-sized
companies under the new legislation
MODŘANY POWER
legal representation – successful rejection of a bullying
insolvency petition

RETAIL RECEIVABLES
MORTGAGES
comprehensive solution to the bank mortgage receivables
using our own branch network in all insolvency districts
throughout the Czech Republic

OUR MARKET SHARE
Our market share in all current court
reorganizations in the Czech Republic
is 33% (2014)
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OUR OFFER GUIDE
REORGANIZATION
Our team is working on the most significant reorganization
cases in the Czech Republic. We have acquired unique
know-how. We bring our clients proven solutions. We
work for corporations, shareholders, banks, creditors and
strategic and financial investors. We provide services of
insolvency administrators, with special license, which
the law requires for all types of reorganizations.
TRANSACTIONS
We know how to get profit from indebted companies.
A crisis is an opportunity for change. Corporations come
and go, but their assets remain. A bargain purchase of
someone else’s values is faster than building them. We
help shareholders optimize their exit from the company.
We provide investors with profitable M&A transactions
and investments in „distressed“ assets. We raise the level
of satisfaction of creditors‘ claims.
REPRESENTATION
For 20 years we have been focusing on representing
corporations, banks and creditors in insolvency
proceedings and litigation. Being experts, we build on the
work of in-house lawyers and more broadly oriented law
offices. We know the real practice of Czech courts.
ADMINISTRATOR SERVICES
We hold a security certificate from the National
Security Authority and a special license to adminstrate
insolvencies of corporations and financial institutions.
We provide services of insolvency administrators in
bankruptcies and reorganizations. We provide system
solution packages of retail receivables in personal
insolvencies. We use efficient techniques based on our
experience in hundreds of resolved cases.
EXPERTISE
Insolvency and corporate restructuring with the center of
main interests in the Czech Republic (COMI) is governed
by Czech law. Our contribution lies in the thorough
knowledge of the Czech judicial environment and
informed decisions. Monitoring your economic interest as
well as protection against local managerial risks.

OUR TEAM FOR INSOLVENCY AND RESTRUCTURING
Michal Žižlavský

Adam Sigmund

Hana Himmatová

chief equity partner
insolvency
administrator
special license

equity partner
insolvency
administrator
special license

equity partner
insolvency
administrator
basic license

Michal Beran

Petr Veselý

Anna Dvořáková

lawyer partner

lawyer partner

lawyer

Martina Suchomelová

Zbyněk Petr

Klára Žižlavská

lawyer

lawyer

lawyer

Michal Brychta

Barbora Zouchová

Stanislav Polena

lawyer

lawyer

lawyer

Karolína Mrázková

Tereza Čechová

Lenka Kepková

sales director

insolvencies manager

economist

ŽIŽLAVSKÝ,
Law
Office
ŽIŽLAVSKÝ &
PARTNEŘI
ADDRESS:
ADDRESS:
URL:
URL:
E-MAIL:
E-MAIL:
PHONE:
PHONE:

Široká 5
110
110 00
00 Prague
Prague 11
www.zizlavsky.cz
www.zizlavsky.cz
ak@zizlavsky.cz
ak@zizlavsky.cz
+420
+420 224
224 947
947 055
055
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