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SLOVO ÚVODEM
Společnost EPRAVO.CZ vydává další edici Ročenky významných advokátních kanceláří v České republice,
a to pro rok 2019. Cílem této publikace je přinést především zadavatelům právních služeb v ČR přehled
o právním trhu jako celku a o jednotlivých právnických firmách.
EPRAVO.CZ je předním českým vydavatelstvím zaměřeným na segment právnických profesí, managementu a podnikatelů. Za téměř dvacet let svého působení si společnost EPRAVO.CZ vybudovala silné jméno
mezi právnickými komorami, advokátními kancelářemi i právníky nejen v České republice. Kromě odborných článků, které slouží jako důvěryhodný zdroj práva, obsahuje internetový deník www.epravo.cz přehlednou Sbírku zákonů, soudních rozhodnutí a také řadu rozhovorů s čelními představiteli českého práva.
EPRAVO.CZ kromě jiných titulů vydává tištěný časopis EPRAVO.CZ Magazine a spolupracuje na řadě významných mediálních a vzdělávacích projektů.
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Aktuálně se zaměřuje na oblast online právního vzdělávání, a to jak pro právníky profesionály, tak i pro ty,
kteří s právem denně pracují a potřebují o něm mít aktuální přehled. EPRAVO.CZ je zakladatelem soutěže
Právník roku, soutěže pořádané ve spolupráci s Českou advokátní komorou a je zakladatelem firemního
žebříčku Právnická firma roku, který se rychle stal prestižním přehledem špičkových advokátních kanceláří
v ČR se silným mediálním a společenským dopadem.
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Odvážná řešení
nelehkých úkOlů

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

Atrium Flora – Budova A, a 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika
tel.: +420 246 028 028, fax: +420 246 028 029, e-mail: info@broz-sedlaty.cz

www.broz-sedlaty.cz

LEV VE SVĚTĚ PRÁVA
Člen mezinárodního sdružení Alliance of Business Lawyers
Vítěz soutěže Právnická firma roku 2016 v kategorii:
Regionální právnická firma roku
Praha
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
Tel.: 225 000 400
E-mail: recepcepha@hjf.cz

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

Vžd y n a jd e me ře š e n í

www.p-w.cz

Již od roku 2005 poskytujeme PRÁVNÍ PORADENSTVÍ tuzemské a zahraniční
klientele s důrazem na komplexní řešení daného problému, jak z právního,
tak i daňového hlediska.
Stavíme na spolehlivosti, osobním přístupu a vzájemné důvěře.
Specializujeme se zejména na:
● právo obchodních korporací
● veřejné zakázky
● občanské právo
● pracovní právo
● právo nemovitostí
● trestní právo
● mezinárodní obchod
● finance a bankovnictví
● právo hospodářské soutěže
● rodinné právo, aj.
● nově se specializujeme
také na italské právo
Právní služby poskytujeme
v českém, slovenském,
anglickém, německém, italském,
francouzském a španělském jazyce.
www.ak-vych.cz
Lazarská 11/6, Praha 2
Tel.: +420 222 517 466
E-mail: office@ak-vych.cz

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

www.achourpartners.com

Právo a daně

international

Becker & Poliakoff
Advokátní kancelář

...25 let s Vámi!

•
•
•
•
•

Důvěryhodnost - léta praxe a zkušeností
Globálnost - mezinárodní spolupráce
Solidarita - podpora klientů
Odvaha - odvaha a statečnost
Úcta - úcta je ctnost
U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1
Telefon: (+420) 224 900 000
E-mail: office@becker-poliakoff.cz
www.becker-poliakoff.cz

CERMAKASPOL.CZ

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

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

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

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

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

Excellence.
That is what we deliver.

Komplexní právní služby
• Právo obchodních společností
• Přeměny obchodních společností
• Akvizice a transakční poradenství
• Daňové právo
• Správa a řízení společností
• Zakázkové právo
• Veřejné zakázky
• Právo investičních společností a investičních fondů
• Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení
• Trestní právo
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2
T: +420 244 912 463, E: ak@dbkp.cz

www.dbkp.cz

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

dentons.com
© 2019 Dentons. Dentons is a global legal practice providing
client services worldwide through its member firms and affiliates.
Please see dentons.com for Legal Notices
*Acritas Global Elite Law Firm Brand Index 2013-2018

PEVNÉ ZÁKLADY / VYSOKÉ CÍLE

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

Dosáhněte lehce svého cíle.
S námi.

www.akev.cz

Právní tým pro vaše složité
a ještě složitější případy
Dvořák Hager & Partners
je teď Eversheds Sutherland

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland
Dvořák Hager má tým více než 50 právníků
v kancelářích v Praze a Bratislavě.
Globálně Eversheds Sutherland sdružuje 67
kanceláří ve 34 jurisdikcích v Evropě, Spojených
státech, Blízkém východě, Africe a Asii. Pro
Evesheds Sutherland pracuje více než 2800
právníků a patří mezi Top 15 globálních
právních firem.
Naším společným mottem je „Client
Commitment. Innovative Solutions. Global
Service.“
Nabízíme zkušenosti a expertízu ve všech
oblastech, které jsou pro byznys relevantní.
Kromě České republiky a Slovenska poskytujeme
právní podporu v regionu střední a východní
Evropy, ale také ve všech klíčových
ekonomických centrech.
Česko-slovenský tým Eversheds Sutherland
Dvořák Hager je pravidelně doporučován
renomovanými mezinárodními publikacemi
Legal 500, Chambers and Partners a IFLR1000.
V soutěži Právnická firma roku 2018 zvítězila
naše kancelář v kategorii Pracovní právo.

Komplexní právní podpora v oblasti:
– Právo obchodních společností, fúze
a akvizice
– Obchodní smlouvy, mezinárodní obchod
a přeprava
– Pracovní právo
– Financování a kapitálový trh
– Nemovitosti a výstavba
– Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, PPP
– Zastupování v soudních a arbitrážních
řízeních
– Insolvence a restrukturalizace
– Životní prostředí a odpady
– Energetika
– Rodinné firmy, nástupnictví, family
business governance
– Ochrana osobních údajů, GDPR
– Regulace hazardních her
– Trestní právo a compliance

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc, Pobřežní 12, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 255 706 500
www.eversheds-sutherland.cz

Cintorínska ul. 3/a, 811 08 Bratislava
Tel: +421 232 786 411
www.eversheds-sutherland.sk

BUĎTE V PRÁVU
KDYKOLIV. KDEKOLIV.

Naší vizí je pomáhat našim klientům stát se
národními a mezinárodními lídry ve svých
oborech a naplnit jejich osobní záměry.
Zároveň chceme přispět k rozvoji svého regionu
– silné a sebevědomé Moravy a Slezska. Úspěch
našich klientů i našeho regionu je naším cílem.
Chceme, aby byl také výsledkem naší činnosti.

OSTRAVA | BRNO

OBCHODNÍ KORPORACE
BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ
OBCHODNÍ VZTAHY
NEMOVITOSTI
PRACOVNÍ PRÁVO
SPORY A ARBITRÁŽE
PRIVÁTNÍ KLIENTI
SPRÁVNÍ PRÁVO

www.forlex.cz

Provedeme
Vás labyrintem
paragrafů
Advokátní kancelář
Svým klientům poskytujeme
komplexní právní služby ve
všech oblastech práva jak na
území České republiky, tak
i v zahraničí.

www.gplaw.cz

+420 224 313 793

Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1

trestní právo
občanské právo
obchodní právo
rodinné právo
pracovní právo

sekretariat@grubnerlegal.cz

Největší česko-slovenská
advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

PRAHA | BRNO | OLOMOUC | OSTRAVA | BRATISLAVA
www.havelpartners.cz

Absolutní vítěz soutěže Právnická firma roku ČR

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

Právnická ﬁrma roku
v České republice
(2011–2012, 2014–2018)

Nejlepší právnická ﬁrma
roku v České republice
(2017, 2018)

1. místo TOP Zaměstnavatelé
v kategorii Advokátní kancelář
v České republice
(2015–2019)

A D V O K Á T N Í

K A N C E L Á Ř

www.hkdw.cz

JIŽ VÍCE NEŽ 14 LET PROVÁZÍME NAŠE KLIENTY SVĚTEM PRÁVA
U M Í M E V Š E , C O P O T Ř E B U J Í , A BYC H O M U M Ě L I . A M N O H E M V Í C E
S P E C I A L I Z U J E M E S E N A L I T I G A C E A A R B I T R Á Ž E , I N S O LV E N C E
A R E S T R U K T U R A L I Z A C E , N E M OV I T O S T N Í P R Á V O,
E N E R G E T I C K É P R Á V O, M & A

H K D W L e g a l s . r. o . , a d v o k á t n í k a n c e l á ř , N a P ř í k o p ě 5 8 3 / 1 5 , 1 1 0 0 0 , P r a h a 1
t e l e f o n : + 4 2 0 2 7 2 1 4 3 3 9 9 , e - m a i l : h k d w @ h k d w. c z

www.hkdw.cz

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

RODINNÁ
REGIONÁLNÍ
TRADIČNÍ

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

hladky.legal

Inovativní řešení
pro Vaše případy

PRÁVO UMÍME

Langmeier & Co.,
advokátní kancelář s.r.o.
+ 420 222 200 250

info@langmeier.cz

www.langmeier.cz

PRÁVNÍ MAXIMUM
PRO DOSAŽENÍ
VAŠEHO CÍLE

VYSOKÁ KVALITA PRÁVNÍCH SLUŽEB
poskytovaných v českém a anglickém jazyce
je alfou a omegou naší práce pro klienty.

Naplňování tohoto cíle se našemu sehranému týmu daří
díky komplexnímu a strategickému přístupu k řešení právních
případů, vysoké úrovni právní analýzy a mezinárodním
zkušenostem.
Právní služby poskytujeme zejména v následujících oblastech:
■

obchodní (korporátní) a občanské právo

■

medicínské a farmaceutické právo

■

právo nemovitostí

■

právní vztahy s mezinárodním prvkem

■

sporná agenda

■

právo duševního vlastnictví

■

stavební a správní právo

■

pracovní právo

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

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

CEE

Střední a východní
Evropa

Od roku 2000

9 poboček

TerraLex, ILN,
Globaladvocaten

Jedna ﬁrma

100% plně vlastněné
pobočky

150 právníků
a poradců

2000+
klientů

200 světových lídrů

www.peterkapartners.com
Česká republika
Rusko Polsko

Slovensko
Rumunsko

Ukrajina
Bělorusko

Bulharsko
Maďarsko

O krok napřed
www.prkpartners.cz

2 absolutní vítězství / 12 ocenění celkem

Sportovní právo

Energe�ka a energe�cké projekty

Telekomunikace a média

Bankovnictví a Finance

Právo hospodářské soutěže

Řešení sporů a arbitráže
Duševní vlastnictví

Veřejné zakázky

Daňové právo

Fúze a akvizice

Právo informačních technologií
Právo obchodních společnos�
www.rowanlegal.com

ROSTEME
SPOLEČNĚ
–
–
–
–
–

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

www.roedl.com/cz

TACTICS
PRECISION
VICTORY.
act legal offices
Amsterdam ▪ Bratislava ▪ Brussels ▪ Budapest ▪ Frankfurt
Madrid ▪ Paris ▪ Prague ▪ Vienna ▪ Warsaw
www.randalegal.com ▪ www.actlegal.com

Práce s rozumem...

K

posouzení oprávněnosti Vašeho nároku
na náhradu škody, jež vznikla porušením
práva hospodářské soutěže, stačí Váš podnět.
Private Enforcement je jednou z našich domén.

Chtějte více informací. Zjistěte, co všechno dokážeme pokrýt.
Shlédnutím www.sg-advokati.cz jste na půli cesty k řešení
libovolného právního případu. Kryjeme Vám záda.

Účinná rada pro každý případ

Skils s.r.o.
advokátní kancelář
PRÁVNICKÁ FIRMA
ROKU 2018
Hlavní cena
PRÁVNICKÁ FIRMA
ROKU 2018
v kategoriích:
Řešení sporů a arbitráže
Právo hospodářské soutěže

CHAMBERS
EUROPE 2018
Nejvyšší hodnocení
v kategoriích:
Competition / Antitrust
Dispute Resolution
Projects & Energy

www.skils.cz

Forward-thinking international law firm

Advising
clients in
the world’s
most
dynamic
industries

Europe | Middle East | Asia
taylorwessing.com

Pařížská 127/20
Praha 1, 110 00

+420 703 614 444
+420 608 442 148

www.ak-ulp.cz
ofﬁce@ak-ulp.cz

Děti

bez dluhů
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AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář
AD LEGES je advokátní kancelář, která se zaměřuje
na poskytování právních služeb zejména v oblasti
práva obchodních společností, M & A a daňového
práva.
Kancelář byla založena v roce 2016 třemi partnery, kteří
mají dlouholeté zkušenosti z největší české advokátní
kanceláře, s cílem poskytovat právní služby na této nejvyšší úrovni i nadále, avšak ve formátu menší kanceláře
s maximálním důrazem na osobní přístup ke klientovi
a konkrétní transakci.
Právní tým AD LEGES má rozsáhlé zkušenosti se strukturováním složitých vnitrostátních i nadnárodních transakcí, s realizací akvizic, všech typů přeměn obchodních
společností i s klasickými korporátními úkony.
Hlavní zaměření kanceláře je v úzkém spojení s daňovým právem, které je vedle práva obchodních společností druhou hlavní oblastí, ve které AD LEGES působí.
Právě spojení znalosti práva a daní umožňuje posoudit
každou transakci nejen z právního, ale i z účetního a daňového pohledu. Klient tak dostane komplexní službu
na jednom místě, bez nutnosti angažovat daňové či
transakční poradce.

PARTNEŘI KANCELÁŘE
Mgr. Ing. Jan Krejsa – advokát a insolvenční správce
Honza vedle právnické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně absolvoval obor daně na Fakultě financí a účet-

nictví na VŠE v Praze. Problematice daní se věnoval při
několikaletém působení ve skupině Generali PPF, kde
odpovídal za daňové řízení skupiny. Od roku 2010 působil v největší české advokátní kanceláři na pozici
senior advokáta, kde odpovídal za daňové oddělení
a strukturoval nevýznamnější M & A, korporátní a nemovitostní transakce. Od roku 2016 je i insolvenčním
správcem.

JUDr. Michaela Floriánová – advokátka
Míša vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a rok strávila studiem práva ve Velké Británii.
Posledních osm let působila v největší české advokátní
kanceláři, kde se zaměřovala na M & A, korporátní právo a transakce s daňovým prvkem, zejména budování
holdingových struktur, spory mezi společníky a akvizice.

Mgr. Michaela Riedlová – advokátka
Míša vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Deset let svého profesního života strávila
v největší české advokátní kanceláři, kde se věnovala právu nemovitostí, M & A a zejména korporátnímu
právu. V pozici senior advokáta se intenzivně věnovala
i problematice řešení sporů mezi společníky či právu
přeměn obchodních společností.

OBLASTI SPECIALIZACE
AD LEGES je specializovanou kanceláří působící zejména v následujících oblastech:

A
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Právo obchodních společností
Poskytujeme komplexní právní poradenství při veškerých korporátních a kapitálových změnách, vytváření
holdingových struktur, strukturování a realizace manažerských opčních programů, nastavení vztahů a řešení sporů mezi společníky, problematika compliance
a péče řádného hospodáře.

M & A a přeměny
Poskytujeme komplexní právní poradenství při akvizicích (včetně poradenství při strukturaci akvizice z pohledu případné finanční asistence a akvizičního financování včetně jeho daňových dopadů) a všech typech
přeměn obchodních společností, tj. fúze, rozdělení,
změny právní formy, převodu jmění na společníka,
přičemž přeměny jsou většinou součástí rozsáhlejší
restrukturalizace, kterou pro klienty z právního i daňového pohledu strukturujeme. Poskytujeme poradenství také v transakcích se zahraničním prvkem, zejména pokud se týká přeshraničních přeměn a přesídlení.

a dalších témat, které tvoří hlavní specializaci kanceláře. Kromě přednášení se právníci kanceláře věnují
také publikační činnosti.

POBOČKY A PRÁVNÍ TÝM
AD LEGES má pobočky v Praze i v Brně, a právní služby
tak poskytuje pro klienty v rámci celé České republiky,
a to jak velkým korporacím, tak i menším regionálním
firmám. Právní tým tvoří celkem 12 lidí na juniorních
i seniorních pozicích.

Daňové právo
V druhé hlavní oblasti naší specializace, která je však
úzce spjatá s právem obchodních společností, akvizicemi i přeměnami, poskytujeme poradenství při
strukturování transakcí, realizaci holdingových uspořádání a daňovém plánování, zastupování v daňovém
řízení, poradenství v oblasti DPH a karuselů, spotřebních a majetkových daní, a mezinárodním zdanění.

PRIVÁTNÍ KLIENTI
Pro privátní klienty vytváříme rodinné holdingy a svěřenské fondy, strukturujeme modely vlastnictví rodinných aktiv a přechody majetku na další generace.
Opět s významným akcentem na problematiku daní.
Kromě výše uvedených oblastí právníci naší kanceláře
poskytují poradenství i v právu insolvenčním, nemovitostním, pracovním, smluvním či ve sporné agendě.

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Vedle právních služeb se kancelář ve velkém rozsahu
věnuje pořádání odborných seminářů z oblasti obchodního a daňového práva, zejména na téma holdingových uspořádání, finančních toků v rámci skupiny, manažerských opčních plánů, rodinných firem

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 734 433 089
e-mail: info@adleges.cz
www.adleges.cz
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Advokátní kancelář
Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák, s. r. o.
jistě není nejstarší advokátní kancelář v ČR, ale
vzhledem k datu svého založení - rok 1992 patří
k těm nejstarším. A snad i k těm známějším.
I v době, kdy se mluví o potřebě specializace, považujeme za jednu z pozitivních vlastností naší kanceláře,
že jsme v podstatě universální. Naše universalita ovšem neznamená, že všichni dělají všechno, tedy poskytují právní služby ve všech běžných oborech práva.
Jsme universální proto, že máme advokáty, kteří se
určitému oboru věnují převážně. Takže máme kolegy, kteří většinově řeší trestní problematiku, máme
i kolegy, kteří se věnují zejména civilnímu a případně
správnímu právu, máme tým na vymáhání pohledávek, a tak jsme schopni pokrýt v podstatě celou oblast
platného práva s výjimkou, včetně takových kuriozit,
jako je právo vesmírné nebo námořní.

Není to ostatně nic neobvyklého a funguje tak velká
většina advokátních kanceláří. Universalita se nám
jeví jako výhodnější z mnoha důvodů. Mimo jiné
i z toho ekonomického. Nejdůležitější ale je, že kli-

enti vyžadují namnoze komplexnější právní služby,
než pouze v jednom oboru. Jako protipól specializace se v diskuzích objevuje pojem komplexní
právní služby, což je právě to, co umíme. Neméně
významné je, jak konstantně hlásáme, že znalosti nabyté v jednom oboru jsou často nezbytné při
poskytování právní služby, která je svojí podstatou
z oboru jiného. Multidisciplinární znalosti, byť nemusí a mnohdy již ani nemohou být koncentrovány
v jedné osobě, jsou z řady důvodů nezbytností. Speciálně to platí pro obory, v nichž jsme tradičně velmi dobře hodnoceni. Tedy řešení sporů a arbitráže
a trestní právo. Dohromady tedy ve sporné agendě.
Nikoliv výhradní specializací, ale velmi častým druhem poskytování právní služby v trestních věcech je
obhajoba obviněných stíhaných pro delikty, řazené
do kategorie tzv. hospodářské kriminality. Nebo též
bílých límečků. Znát detailně a zejména nejen teoreticky, ale na základě praktických zkušeností například korporátní právo, zákon o veřejných zakázkách,
zákon o obcích, případně řadu jiných předpisů je
pro kvalitní obhajobu naprostou nezbytností.
V oblasti civilního práva poskytujeme právní služby prakticky v celém rozsahu. Lhostejno, zda jde
o právní problémy fyzických či právnických osob.
A také bez ohledu na to, zda jde o tzv. spornou či tzv.
nespornou agendu. Právní služby tak poskytujeme
například ve věcech ochrany osobnosti, smluvní
agendy, náhrady škod, včetně škod způsobených
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a škod způsobených
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na zdraví. Naši advokáti a advokátní koncipienti
poskytují služby i v oblasti rodinného práva a práva
dědického.

a jejich možných řešení, tedy ke zpracování rozborů
a stanovisek, stejně jako k preventivní analýze možných rizik.

Samostatnou kapitolou jsou právní služby obchodním korporacím, a opět prakticky v celém rozsahu
korporátního práva. Jde nejen o běžnou agendu
řešení konkrétních právních problémů, zpracování stanov, spory uvnitř obchodní společnosti,
dodavatelské vztahy ale i školení zaměstnanců klientů. Vcelku standardní portfolio doplňují trochu
exotičtější aktivity, jako je například řízení valných
hromad.

Kromě toho všeho poskytuje kancelář právní služby
v oblastech, které lze zjednodušeně označit za netradiční. Patří sem například spolupráce se společností
ATLAS consulting, spol. s r. o., která je producentem
či poskytovatelem právního informačního programu
CODEXIS. Pro tento systém zpracovala naše AK vzory několika stovek smluv, které průběžně aktualizuje.
Podobně pro nakladatelství Wolters Kluwer (informační systém ASPI) zpracováváme podklady pro interak-tivního grafického průvodce (Navigátor) postupů při vymáhání pohledávek nebo aplikace trestního
řádu. Připravujeme postupy pro přestupkové řízení
a trestní odpovědnost právnických osob.

Zastupujeme klienty ve všech možných druzích
soudních sporů. Od sporu o to, kdo z rodičů bude
pečovat o nezletilé dítě, případně v jakém rozsahu, přes žalobu o náhradu za újmu vzniklou bolestí
nebo invaliditou - ztížením společenského uplatnění až po spory o stovky milionů Kč z titulu tvrzených
pohledávek či bezdůvodného obohacení. A samozřejmě se angažujeme ve sporech dodavatelů s odběrateli o to, zda a co bylo provedeno a tedy zda
a co má být zaplaceno.
V oblasti civilních sporů máme i jednu specialitu vymáhání pohledávek pro bankovní a jiné obdobné
subjekty z titulu nezaplacených úvěrů a jiných evi-dentních pohledávek. Tedy vymáhání rozsáhlého
počtu dluhů, vyžadující relativně složitou organizaci a know how vymáhacích postupů. Samozřejmostí je i vysoce sofistikovaný software, vyvinutý
ve spolupráci s naší kanceláří a námi využívaný.
Našimi dlouholetými a podle všeho i spokojenými
klienty jsou mBank S. A. organizační složka, Raiffeisenbank, a. s., T-mobile ČR a také, jak všeobecně
známo, Dopravní podnik Praha. S ohledem na povinnou advokátní mlčenlivost lze konkrétně uvést
pouze to, že v současné době řešíme několik desítek tisíc sporů spojených s vymáháním takových
pohledávek. Přitom nejde „jen“ o soudní vymáhání.
Spadá sem i řešení insolvencí dlužníků, dědická řízení a fakticky jde o jakousi formu správy majetku.
Celkově jsou „ve hře“ miliardy Kč.
Poměrně rozsáhlou agendu máme v oblasti práva
správního (typicky stavební řízení, katastr nemovitostí) či v jiných oblastech správní agendy. Díky takto získaným zkušenostem jsou naši advokáti žádáni
o právní službu i v rámci posuzování kritických situací

Nepochybně nejznámější je naše kancelář díky své
trestněprávní agendě. Přesněji díky té její části, která z nějakého důvodu vzbudí zájem medií a posléze
i veřejnosti. Trvalé pozornosti se tak těší případ bývalé ministryně obrany, stíhané dnes už dlouhá léta za
něco, o čem už prakticky nikdo nic neví. Údajně kvůli
tomu, že neobjevila údajnou formální chybu postupu při rozhodování o nákupu letadel CASA, kterou
předtím neobjevil nikdo z desítek jejích podřízených,
namnoze specialistů v uvedené oblasti. Setrvalé mediální přízni se těší kauza označovaná jako Nagyová
a spol., případně Nečasová a spol. V ní hájíme bývalého ředitele Vojenského zpravodajství, který již byl
dvakrát zproštěn obžaloby. V loňském roce skončilo
zproštěním stíhání bývalého náměstka MPSV a s ním
stíhaného znalce. A tak se také řada úspěšných trestních obhajob přesouvá do fáze vymáhání náhrady za
újmu, kterou klient neoprávněným trestním stíháním,
utrpěl. Zhusta též cestou soudního řízení. I v tom už
jsme dost specialisté.
Hojně se zabýváme řadou případů, v nichž je tvrzen
daňový únik se škodou, mnohdy dosahující stovek
milionů Kč. Nemálo se angažujeme ve věci trestních
stíhání v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami.
A k tomu všemu desítky až stovky trestních kauz,
o nichž kromě účastníků a těch, kteří jsou na nich nějak osobně zainteresováni, nikdo jiný neví. Například
tr. stíhání pro porušení povinnosti při správě cizího
majetku. Ale i v trestních stíháních pro tzv. obecnou
či všeobecnou kriminalitu. Od obvinění z vykrádání
aut až po trestní stíhání pro vraždu či její přípravu.
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Pozvolna se rozšiřuje i agenda obhajob právnických
osob. V této souvislosti připravujeme i speciální atest pro právnické osoby, jehož cílem je prověření kvality a tedy efektivity jejich compliance
programu.

čená firma v oblasti Arbitráže a řešení sporů v roce
2012 a 2016, velmi doporučená ve stejné oblasti
v letech 2013, 2014 a 2015.

Z našeho pohledu novým artiklem jsou konzultace,
poskytované advokátům a advokátním kancelářím, které fakticky zajišťují obhajobu. AK BSN obvykle na žádost „cizího“ klienta, zpracovává rozbor
problému a případně doporučení dalšího postupu.
V jednom případě vystupujeme v roli nezávislého
posuzovatele podnětů směřujících vůči klientovi
od jeho dodavatelů, jiných obchodních partnerů či případně od kohokoliv. Podrobnosti viz na
https://www.lidl.cz/cs/compliance.htm.
V minulém roce jsme rozšířili spektrum způsobů poskytování právních služeb. Krom metod obvyklých,
poskytujeme právní služby on line, což může kdokoliv vyzkoušet na adrese https://akbsn.online/.
Právní služby poskytujeme také při přípravě a realizaci smluvní dokumentace převodu nemovitých
věcí.
Advokáti naší kanceláře se neomezují jen a výhradně na úzce profesní činnost. JUDr. Tomáš Sokol je
místopředsedou České advokátní komory a současně prezidentem Unie obhájců, kromě toho, že
je předsedou Sekce pro trestní právo České advokátní komory, je i členem pracovní komise pro
rekodifikaci trestního práva, JUDr.Jan Brož je zkušebním komisařem a předseda zkušebního senátu,
JUDr. Jiří Novák je členem sekce České advokátní
komory pro právo Evropské unie, mezinárodní
právo a mezinárodní vztahy a sekce pro IT a GDPR.
Od loňského roku je také předsedou výboru pro IT
právo Rady evropských advokátních komor (CCBE)
a již dlouhodobě zastupuje českou advokacii v programu Rady Evropy o vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv. JUDr. Václav Chum je
od roku 2009 člen kárné komise České advokátní
komory a od 2013 zkušební komisař pro advokátní
zkoušky pro obor trestní právo, Mgr. Jiří Vágner je
dlouholetým členem kárné komise a Mgr. Ing. Lukáš Blahuš člen sekce pro právo trestní.
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák, s. r. o.
byla 9x vyhodnocena jako Právnická firma roku
v oblasti Trestní právo (2010 - 2018) a jako doporu-

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Sokolská 60
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 941 946
e-mail: advokati@akbsn.eu
www.akbsn.eu
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Advokátní kancelář
Brož, Sedlatý s.r.o.
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. byla založena roku 2011 JUDr. Jiřím Brožem a Mgr. Lukášem Sedlatým. Nyní, po osmi letech fungování,
se náš tým skládá z více než čtyřiceti členů a zahrnuje partnery JUDr. Jiřího Brože a Mgr. Petra Sedlatého, advokáty, advokátní koncipienty, právní
asistenty a administrativní pracovníky.
Za dobu své existence jsme se vyprofilovali jako progresivní a investorsky orientovaná právní firma, která
nabízí komplexní právní servis jak obchodním společnostem, tak soukromým osobám či veřejnoprávním
korporacím. Naše služby jsou klienty vyhledávány zejména pro naši špičkovou znalost právní problematiky
hospodaření s majetkem veřejnoprávních korporací,
developerských a nemovitostních projektů, strukturování a ochrany majetkových portfolií privátních i korporátních investorů, jakož i sportovního práva, práva
informačních technologií a všech sfér korporátního
práva. Neméně úspěšní jsme také v oblasti sporné
agendy. Pravidelně se umísťujeme na vítězných místech soutěže Právnická firma roku organizované společností EPRAVO.CZ.
Od počátku existence naší advokátní kanceláře se řídíme mottem „Odvážná řešení nelehkých úkolů“, přičemž tato filosofie dala vzniknout řadě inovativních
a úspěšných postupů při řešení požadavků našich klientů. Jsme také přesvědčeni, že otevřený a iniciativní
přístup při poskytování právních služeb je základním
předpokladem advokátní práce, proto se vždy snažíme

vybudovat s našimi klienty kvalitní partnerský vztah.
Nabízíme spolehlivost, důvěryhodnost a loajalitu.
S ohledem na profil Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o. je v tomto medailonku níže uveden stručný
souhrn právních oblastí, v nichž se dnes a denně pohybujeme a v souvislosti s nimiž primárně poskytujeme
právní služby.

SPRÁVA A OCHRANA MAJETKOVÝCH PORTFOLIÍ
Tým správy majetku poskytuje právní poradenství zejména v oblastech korporátního práva a obchodního
práva se zaměřením na obchodně závazkové vztahy,
občanského práva, finančního práva a práva cenných
papírů. V této oblasti jsou našimi klienty jak významní korporátní investoři, tak rodiny poptávající citlivou
správu a ochranu svého majetkového portfolia. Svým
klientům poskytujeme rovněž právní poradenství při
vymáhání pohledávek, a to jak při vymáhání celých
souborů pohledávek, kde se počty dlužníků pohybují
v tisících, tak při vymáhání individuálních pohledávek,
včetně zastupování v insolvenčních řízeních či vymáhání pohledávek s mezinárodním přesahem.
V oblasti korporátního a akvizičního práva poskytovala
naše advokátní kancelář v roce 2018 např. následující
právní služby:
Kompletní právní servis při transakci, v rámci níž
jsou převáděna aktiva mezi kyperskými společ-
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nostmi a lucemburskou společností v hodnotě
6 mld. Kč.
Právní služby ve věci prodeje strojírenského holdingu v hodnotě cca 10 mld. Kč.
Zastupování klienta při restrukturalizaci jeho aktiv
ve významné developerské a stavební skupině.

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
V oblasti developerských a nemovitostních projektů se
naše advokátní kancelář podílela v roce 2018 na řadě
významných projektů, z nichž vybíráme např.:
Projekt Výstavby metra l. D – v rámci tohoto projektu
naše kancelář poskytovala právní servis spočívající
zejména v právních analýzách a odborných konzultacích, a to zejména z pohledu správních a soudních řízení, vypořádání práv třetích osob dotčených
stavbou metra, včetně procesu vyvlastňování.
Správa rozsáhlých nemovitostních portfolií investora v hodnotě přesahující 4 mld. Kč spočívající v zastupování klienta při správě obchodních středisek
na území České republiky a činžovních domů v centru Prahy, jakož i příprava, zajištění a realizace veškerých souvisejících dispozic.
Poskytování právního poradenství významnému
investorovi v developerském projektu ve strategické
lokalitě na území hl. m. Prahy.
Poskytování právního poradenství v procesu realizace exkluzivního rezidenčního projektu v srdci Prahy
pod záštitou světově proslulých architektů v hodnotě cca 400 milionů Kč.
Poskytování komplexního právního poradenství ve
všech fázích developerského projektu spočívajícího ve výstavbě luxusního hotelu v lukrativní horské
lokalitě.
Komplexní příprava smluvní dokumentace pro rozsáhlý transfer (směnu) vlastnických práv k pozemkům v katastrálních územích hl. m. Prahy s pluralitou
účastníků, včetně veřejnoprávních subjektů, jehož
cílem je uspořádání vlastnických práv k pozemkům
v lokalitách tak, aby pozemky jednotlivých vlastníků
utvořily sjednocené a lépe využitelné celky.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Veřejné zakázky jsou jednou z klíčových oblastí naší
praxe. Pro tuto oblast se v rámci naší advokátní kanceláře etabloval specializovaný tým, který se intenzivně věnuje poradenství jak pro zadavatele veřejných

zakázek, tak pro jednotlivé dodavatele, a to ve všech
fázích zadávacího řízení, včetně následného zastupování před ÚOHS, resp. soudy.
V posledním roce poskytovala Advokátní kancelář
Brož, Sedlatý s.r.o. kompletní právní servis a zajištění
celkové administrativy veřejných zakázek pro zadavatele, kdy hodnota administrovaných veřejných zakázek přesahovala částku 7 mld. Kč.

SPORTOVNÍ PRÁVO
Vzhledem k tomu, že většina kmenových členů Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o. jsou více či méně
aktivní (avšak vždy nadšení) sportovci, poskytujeme
právní služby mnoha sportovním svazům a klubům,
jakož i jednotlivým sportovcům a hráčům z řady
sportovních odvětví (fotbal, americký fotbal, tenis,
basketbal, volejbal, golf a další). V roce 2018 se naše
advokátní kancelář nebo její členové podíleli na řadě
významných projektech a kauzách ze sportovního
práva, z nichž vybíráme následující:
Poskytování právního poradenství významným
českým sportovním svazům, spočívajícího zejména
v právních analýzách, přípravě a výkladu interních
předpisů.
Právní poradenství špičkovým českým tenisovým
hráčům na žebříčku ATP v otázkách spojených s jejich hráčskou činností, jakož i tenisovým trenérům
v souvislosti s jejich trenérskými angažmá.
Právní poradenství přednímu golfovému hráči České republiky v otázkách spojených s jeho hráčskou
činností.
Právní poradenství při organizaci významných českých golfových turnajů, včetně přípravy a poradenství ve věci smluv o spolupráci s předními hráči české golfové scény a obstarání reklamy a propagace
turnajů.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Mezi členy týmu Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý
s.r.o. jsou i odborníci na právo informačních technologií, kteří se podíleli na poskytování právního poradenství ve strategicky významných kauzách, jejichž
předmětem byla např. úprava infrastruktury systému
řízení městského silničního provozu, dodávky dopravního odbavovacího systému nebo dodávky systému
informací o dojezdových dobách.
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Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.:
+420 246 028 028
e-mail: info@broz-sedlaty.cz
www.broz-sedlaty.cz
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Advokátní kancelář
Gřivna & Šmerda, s.r.o.
Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti
trestního práva, které zahrnují zejména obhajobu fyzických i právnických osob, zastupování poškozených osob a obětí, právní pomoc svědkům
a osobám podávajícím vysvětlení.

vuje prolnutí praktického i akademického přístupu
k trestnímu právu na úrovni, která je v České republice
unikátní.

Činnost kanceláře zahrnuje také tvorbu compliance
programů, pod což mimo jiné spadá vzdělávání formou školení, tvorba vnitřních předpisů a interní šetření v rámci právnických osob s cílem minimalizovat
trestněprávní rizika spojená s činností zaměstnanců
a osob působících ve statutárních orgánech.
Principy advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda jsou
nastaveny tak, že jsme pro naše klienty partnerem,
nikoliv pouhým dodavatelem právních služeb. Jsme
přesvědčeni, že pouze individuální přístup ke klientům, který je založen na profesionalitě, důvěře a respektu může mít skutečně pro našeho klienta smysl.
Věříme, že naše odborné zázemí, působení na vysokých školách, publikace řady odborných textů i dosavadní pracovní zkušenosti jsou garantem kvality
poskytovaných služeb.
Podstatnou devízou je skutečnost, že se členové kanceláře zároveň věnují akademické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké škole
ekonomické v Praze, jsou také autory či spoluautory
mnoha odborných publikací a textů včetně klíčových
komentářů k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu.
Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda tak předsta-

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 226 633 341
e-mail: info@akgs.cz
www.akgs.cz
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Advokátní kancelář
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři, s.r.o. byla založena v roce 1990 jako
volné sdružení advokátů.
Od svého založení si tato kancelář vybudovala pevné
místo na českém trhu. Advokátní kancelář má pracoviště v Praze a Hradci Králové, přičemž na poskytování právních služeb a provozu advokátní kanceláře
se podílí v současné době okolo 40 pracovníků. Z tohoto počtu odborný tým advokátní kanceláře tvoří
spolu s partnery dalších 22 advokátů a advokátních
koncipientů.

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 státní instituce, bankovní
a pojištovací instituce, investiční a finanční skupiny,
významné sportovní kluby, automobilové společnosti, 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 insolvenčního
správce se zvláštním povolením.

Profesní tým advokátní kanceláře tvoří významní
odborníci, kteří pravidelně publikují v odborných
časopisech a působí jako zkušení a aktivní členové
v orgánech předních institucí a věnují se přednáškové
činnosti, zvláště pro odbornou veřejnost. Advokátní
kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je

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. Specializace insolvenčního správce se zvláštním
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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 2016 se kancelář stala vítězem soutěže
Právnická firma roku 2016 v kategorii: Regionální právnická firma roku. Od roku 2012 se kancelář pravidelně
umisťuje jako velmi doporučová právnická firma v oblasti trestního práva a v oblasti řešení sporů a arbitráží.
V roce 2018 ještě k těmto kategoriím přibylo ocenění
jako doporučovaná právnická firma roku v oblasti daňového 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 rozhodnutím orgánů veřejné správy. Advokátní
kancelář se v tomto ohledu věnuje obraně klientů proti
rozhodnutím příslušných orgánů především v oblasti daňové či oblasti jiných povinných odvodů. V roce
2013 JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., partner naší kanceláře, obsadil 2. místo v prestižní soutěži Právník roku,
kategorie Talent roku, s prací na téma: Není daně bez
zákona?
Právní služby jsou nabízeny především na území České
republiky, 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 práv-

ní servis, spolupracuje s dalšími externími odborníky,
zejména se specializovanými advokáty, auditory, daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky a notáři.
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, Ph.D. je rozhodcem u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zároveň se JUDr. Pavel Fráňa, Ph.D.
aktivně věnuje mediaci a je rovněž jedním ze zapsaných mediátorů v rejstříku Ministerstva spravedlnosti.
JUDr. Jiří Hartmann je místopředsedou odvolací kárné
komise České advokátní komory, JUDr. 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.

Advokátní kancelář Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 225 000 400
e-mail: recepcepha@hjf.cz
www.hjf.cz
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Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je
silnou a stabilní advokátní kanceláří s více než
25letou tradicí budovanou jak v rodném Pardubickém regionu, tak i po celé České republice.
Svým tradičním pojetím navázala na dlouholeté
zkušenosti a úspěšnou profesní dráhu významného advokáta a partnera advokátní kanceláře
Pavla Jelínka.
V inovacích, vzdělávání a rozvoji pokračuje přátelským a profesionálním spojením Terezy Jelínkové
a Dany Libochowitzové, advokátek a partnerek
kanceláře.

OCENĚNÍ
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. se
v roce 2018 stala hrdým vítězem Právnické firmy
roku v kategorii Regionální právnická firma a umístila se v přední linii kategorie Trestní právo a v kategorii Veřejné zakázky.

TEAMSPIRIT
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. staví svůj úspěch na vzdělanosti a specializaci svých
právníků a na proaktivním a osobním přístupu ke
klientům. Je tvořena třemi kmenovými společníky,
dále vedoucími advokáty specializovanými ve stěžejních právních oborech, spolupracujícími advokáty, advokátními koncipienty, paralegal a odborně kvalifikovaným administrativním personálem.

Advokátní kancelář úzce spolupracuje s daňovými
a ekonomickými poradci, notáři, překladateli, profesionálními soukromými detektivy a dalšími specialisty, kteří se vzhledem k četné a trvalé spolupráci
stali nedílnou součástí advokátní kanceláře. Každý
jednotlivý člen, jakož i celý tým advokátní kanceláře
dbá na otevřený přístup vně i uvnitř kanceláře.

JAZYKOVÁ VYBAVENOST
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. poskytuje právní poradenství a služby svým klientům na
nejvyšší odborné úrovni, a to v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském a ruském.

DISKRÉTNOST A PARTNERSTVÍ
Samozřejmostí pro advokátní kancelář je naprostá
diskrétnost, loajalita a pevné partnerství, nadstandardní ochrana informací a připravenost poskytnout právní služby klientovi i mimo obvyklou všední
pracovní dobu.

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ
Díky velmi široké základně svých klientů jak ze soukromé tak veřejné sféry poskytuje právní služby na
celém území České republiky. Jako všestranná advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízí svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení
dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz právních
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dopadů a rizik spojených s činností právnických i fyzických osob na území České republiky a v zahraničí.

OBCHODNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. se
specializuje především na právo obchodní, v jehož intencích zajišťuje nejen běžný servis spojený
s obchodními závazkovými vztahy, spornou agendou a standartními korporátními potřebami, ale
poskytuje své služby i v oblastech přeměn korporací, koncernového práva a zakládání společností.
Rozsahem poskytování právních služeb v oblasti
obchodního práva uspokojuje Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o. požadavky korporátní a institucionální klientely.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Advokátní kancelář zajišťuje též kompletní servis
spojený s administrací veřejných zakázek, včetně
právní podpory při zadávání nadlimitních veřejných
zakázek.

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Odborníci advokátní kanceláře přednáší na specializovaná právní témata, a to jak pro klienty kanceláře, tak i pro širší veřejnost. Oblíbená přednášková
témata advokátů kanceláře jsou zejména z oblasti
práva trestního, obchodního, pracovního a GDPR.
Advokátní kancelář vychází svým klientům vstříc
i v případě, kdy si téma zvolí sám klient. Členové
advokátní kanceláře také pravidelně publikují na
odborných právních platformách v tištěné i elektronické verzi.

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

TRESTNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. má
velmi významnou pozici v poskytování právních
služeb ve sféře trestního práva. Díky svým letitým
zkušenostem s obhajobou klientů zejména v majetkových a hospodářských deliktech je její klientela
celorepubliková a značně rozsáhlá. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. dlouhodobě zastupuje řadu klientů figurujících v kauzách řešených speciálními složkami orgánů činných v trestním řízení,
které si obvykle žádají specifický a velmi důkladný
přístup k obhajobě.

DALŠÍ PRÁVNÍ OBLASTI

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Samozřejmostí pro Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je poskytování právních služeb
i v dalších dílčích právních odvětvích, procesních
oblastech či ve speciálním prevenčním poradenství:

Dražkovice 181
533 33 Pardubice

Zdravotnické právo | pracovní právo | občanské právo | správní a přestupkové právo | dědické právo | rodinné právo | ústavní právo | sporná agenda | daně
a daňové kontroly | compliance | GDPR.

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 466 310 691
e-mail: advokati@advokatijelinek.cz
www.advokatijelinek.cz
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Advokátní kancelář
Kříž a partneři s.r.o.
Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. (AK-KP)
byla založena na počátku roku 1991 poté, co nabyl účinnosti zákon o advokacii, který umožnil
soukromý výkon této profese.
Jsme zavedená advokátní firma se sídlem v Praze.
V průběhu let se nám podařilo vybudovat stabilizovaný kmen klientely, složené z tuzemských i zahraničních subjektů z oblasti výroby, obchodu, služeb
a dalších sfér podnikání. Od svého založení prošla
naše kancelář dynamickým vývojem ve všech sférách
činnosti a v současné době se řadíme mezi přední advokátní kanceláře v České republice.
V advokátní kanceláři působí výkonný tým spolupracovníků složený z právníků s advokátní licencí
a dalších kvalifikovaných pracovníků, kteří v kanceláři
vykonávají svou koncipientskou praxi. S ohledem na
zaměření kanceláře a skladbu klientely hovoří naši
kolegové plynně některým ze světových jazyků, což
je jednou ze základních podmínek efektivní profesní
komunikace se zahraničními klienty. Právní služby
poskytujeme v němčině, angličtině, francouzštině
a ruštině. Součástí kanceláře je rovněž překladatelský
servis. Služby v dalších jazycích, jakož i úřední překlady, zajišťuje kancelář operativně u spolupracujících
odborníků. Většina právníků působících v naší kanceláři má kromě své všeobecné kvalifikace i detailní
odborné znalosti v dalších oborech práva.
V mnoha právních oborech, jako např. právu pracovním či právu duševního vlastnictví, jsou někteří z ad-

vokátů AK-KP řazení mezi přední české odborníky
a v posledních letech získali v těchto právních oborech řadu prestižních ocenění.
V roce 2013, 2015 a 2016 získala AK-KP ocenění Právnická firma roku právě v kategorii Duševní vlastnictví.
Zakládající společník kanceláře prof. JUDr. Jan Kříž,
CSc. a vedoucí sekce duševního vlastnictví JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. byli také oceněni Českou advokátní komorou titulem Právník roku v oblasti práva
duševního vlastnictví.
AK-KP poskytuje právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně uplatňování před soudy obecnými i rozhodčími.
AK-KP zastupuje klienty nejen před obecnými a rozhodčími soudy, ale i při jednáních se stáními orgány
a institucemi.
Pokud se týče oboru, ke kterým se vztahuje činnost vykonávaná naší advokátní kanceláří, pokrývá náš tým
velmi širokou oblast specializací.

OBORY PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH AKKP:
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ PRÁVO | OBCHODNÍ A OBČANSKÉ PRÁVO | AUTORSKÉ PRÁVO | PATENTOVÉ
PRÁVO | IT PRÁVO VČETNĚ GDPR | MEDIÁLNÍ PRÁVO
| ZNÁMKOVÉ PRÁVO | PRACOVNÍ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ | SPRÁVNÍ PRÁVO | PRIVATIZACE, ÚČAST ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU I DAŇOVÉ
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PRÁVO | FINANČNÍ PRÁVO | DEVIZOVÉ PRÁVO A APLIKACE CELNÍCH PŘEDPISŮ | PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ
ZAHRANIČNÍCH I DOMÁCÍCH SPOLEČNOSTÍ A FIREM
| TRESTNÍ PRÁVO
AK-KP je členem společnosti International Practice
Group zahrnující desítky advokátních kanceláří, daňových a auditorských poradenských společností
z mnoha zemí celého světa. AK-KP 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.
Někteří z členů AK-KP jsou členy International Association of Privacy Professionals - Mezinárodní asociace
profesionálů v oblasti ochrany soukromí.
Mimo běžné poskytování právních služeb klientům,
AK-KP připravuje pro klienty i pravidelné informace
o zásadních změnách právních předpisů. Většina advokátů AK-KP 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. Advokáti AK-KP
také z titulu svých akademických zařazení poskytují
odborné posudky v nejrůznějších oblastech práva.
Do okruhu týmu AK-KP patří i autoři monografií z oblasti teorie a praxe z rozličných právních oborů. Řada
advokátů AK-KP rovněž aktivně působí jako rozhodci
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky.

Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o.
Rybná 9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 819 336
e-mail: info@ak-kp.cz
www.ak-kp.cz
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Advokátní kancelář
Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o.
Advokátní kancelář Kutějová, Maršál, Briaský
nese jména kolegů, které dlouholetá spolupráce dovedla k založení společné kanceláře.
AK KMB se sídlem na prestižní adrese v centru Prahy
se zaměřuje především na korporátní klientelu. Filozofií partnerů je pečovat o klienty ve všech právních
oblastech a poskytovat jim kompletní právní servis
na nejvyšší úrovni. Kromě dlouhodobých zkušeností vnímá AK KMB jako důležitou přidanou hodnotu
schopnost přizpůsobit právní řešení klientským
obchodním záměrům a využít znalosti o jejich podnikání. Flexibilita vzhledem ke specifickým požadavkům klientů je přirozenou nadstavbou jejich práce.

DOBRÉ VĚCI CHODÍ VE TROJICÍCH
Ludmila Kutějová s Janem Maršálem mají dvacetileté zkušenosti v poskytování právních služeb pro
významnou českou i zahraniční klientelu. Doplňuje
je Michal Briaský, který je zkušeným advokátem se
specializací na insolvenční právo a restrukturalizace. Společně sestavili a nadále rozšiřují tým oborníků, kteří zajišťují právní služby v široké škále oblastí,
s řadou z nich navíc spolupracují již mnoho let. Úzce
také kooperují s profesionály ze souvisejících oborů: s daňovými poradci, účetními, soudními znalci,
notáři atd. Samozřejmostí je schopnost poskytovat právní služby v anglickém a německém jazyce,
klientské právní zastoupení lze prostřednictvím významných advokátních kanceláří z dané jurisdikce
zajistit také v zahraničí.

PRÁVNÍ SLUŽBY
Portfolio služeb zasahuje od běžných po specifické
oblasti práva, zahrnující právo mediální a reklamní,
včetně ostře sledované problematiky GDPR, právo
duševního vlastnictví a autorských práv, akvizice,
nákup a prodej aktiv či sofistikovanou sféru informačních technologií, bankovní, finanční právo
a legislativu obchodních společností. Právní služby
týmu AK KMB zahrnují i zastupování v rámci hospodářské soutěže, insolvencí či restrukturalizací.
Neméně důležité je i poradenství ve věci transakcí
s nemovitostmi, záležitostí pracovního práva a zaměstnaneckých sporů.

PROSTŘEDÍ KULTIVUJE
AK KMB najdete na mimořádně dostupném místě
v Bredovském dvoře nedaleko Václavského náměstí. Své klienty i týmové zaměstnance chce oslovit
také inspirativním prostředím, proto originálně
pojatý prostor kanceláří oživuje konceptem výstav
moderního umění. Každá návštěva tak může být
i novým zážitkem.
Klienti se na AKKMB mohou s důvěrou obracet
s agendou:

Mediální a reklamní právo
Komplexní poradenství v právních vztazích při
nákupu a prodeji reklamního prostoru, televizní
a rozhlasové reklamy, billboardů, tištěných médií,
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letákových kampaní apod. Posuzování reklamy z hlediska souladu s předpisy o regulaci reklamy, nekalé
soutěže, ochrany třetích osob, zastupování v řízeních
před orgány dohledu nad regulací reklamy, plánování reklamy, problematika měření reklamního zásahu,
smluvní vztahy mezi poskytovateli inzertního prostoru, mediálními a reklamními agenturami a zadavateli. Licenční řízení, plnění licenčních podmínek atp.

Duševní vlastnictví
Poradenství ve věcech autorského práva, licenčních
smluv a majetkových práv autorů a výkonných umělců, včetně specifik ochrany autorských děl v oblasti
software, databází, internetového užití apod. Ochrana duševního vlastnictví firmy, know-how, obchodního označení, právní servis ve věcech ochranných
známek a průmyslových patentů či doménových
označení.

Fúze, akvizice, aktiva
Právní poradenství ve věci nákupu nebo prodeje
aktiv, podniku nebo jeho části, akcií, obchodních
podílů, návrh struktury transakce, příprava smluvní
dokumentace, garancí a zajištění, součinnosti při
realizaci a vypořádání transakce, řešení úvěrového
financování. Provedení právního auditu, právní řešení pro projekty joint venture nebo venture capital.

Posouzení daňových aspektů transakce a dopadů na
hospodářskou soutěž.

Informační technologie
Poradenství ve věci poskytování, vývoje, implementace a užívání software, příprava smluv, licenčních
a obchodních podmínek, smlouvy uzavírané on-line.
Právní vztahy související s užíváním telekomunikačních služeb, smlouvy s telekomunikačními operátory,
problematika nevyžádaných reklamních sdělení a internetové právo.

Právo obchodních společností
Komplexní služby v oblasti korporátního práva, zakládání obchodních společností, vztahy mezi společníky
a akcionáři; zvýšení či snížení základního kapitálu,
problematika statutárních orgánů, agenda obchodního rejstříku, návrh struktury řízení a správy společností, právní vztahy mezi ovládající a ovládanou
osobou, legislativní pomoc s přeměnami obchodních společností a změnami právní formy, obchodní
závazkové vztahy, dodavatelsko-odběratelské vztahy.

Banky a finance
Finanční produkty, akviziční a projektové financování, úvěry na pořízení nemovitostí, finanční
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a operativní leasing, problematika pojistných produktů, příprava dokumentace finančních produktů
a všeobecných obchodních podmínek, oblast státní
regulace poskytovatelů finančních služeb, poradenství ve věci kontrol, správních řízení, nucené správy,
odnětí licence.

Hospodářská soutěž
Ochrana hospodářské soutěže, zejména spojování
soutěžitelů, posuzování soutěžního jednání, zastupování v soudních sporech i při jednání s ÚOHS, řešení sankcí, informační povinnosti apod.

oprávněnosti nároků a možností vedení sporu, příprava žalob a jiných podání k soudu nebo rozhodčímu soudu. Spolupráce při vymáhání pravomocně
přisouzených plnění.

Soukromé právo
Právní služby v širokém rozsahu soukromého práva,
v běžných záležitostech i ve specifických případech
(např. ochrana osobních údajů, GDPR, uzavírání nejrůznějších typů smluv, sportovní či zdravotní právo
atd.).

Insolvence
Zastupování věřitelů ve všech stádiích insolvenčního řízení, včetně sporů o určení pravosti, výše nebo
pořadí pohledávek. Zastupování věřitelů při sporech
o vyloučení majetku z podstaty úpadce, případně ve
věcech účasti ve věřitelských orgánech. Poradenství
klientům v pozici dlužníka. Právní řešení návrhu reorganizace nebo prodejem majetku v rámci insolvenčního řízení, případně akvizic majetku či pohledávek z insolvenčního řízení.

Nemovitosti
Poradenství ve věci koupě, prodeje, pronájmů bytů
i nebytových prostor, problematika financování nemovitostí včetně zajištění (hypotéka, zástava majetku, zajišťovací převody práv apod.). Komplexní právní řešení developerských projektů včetně právního
auditu.

Pracovní právo
Právní služby pro zaměstnavatele, pracovní řády,
vnitřní předpisy, problematika BOZP, náhradní plnění a zaměstnávání osob se změněnou pracovní
schopností, konkurenční ujednání, odpovědnostní
vztahy v pracovním právu atd., problematika manažerských smluv.

Řešení sporů
Právní pomoc při řešení hrozících nebo již existujících sporů, zastupování před soudy a rozhodci,
urovnání sporů, zprostředkování mediace, návrhy
dohod o narovnání. Právní posouzení dokumentů,

Advokátní kancelář
Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o.
Politických vězňů 935/13
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 234 712 712
e-mail: recepce@akkmb.cz
www.akkmb.cz
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Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.
Advokacie byla jedním z prvních povolání v České republice po 17. listopadu 1989, která se stala
plně soukromá. Od července 1990 musel každý
advokát jít se svojí kůží na volný trh, anebo se
s výkonem advokacie zcela rozloučit.
Právní pomoc (později právní službu) od tohoto data
vykonávají advokáti bez jakékoliv ingerence, ale zároveň i bez jakékoliv dotace státu. Svoboda vykoupená nejvyšší možnou odpovědností, jak právní, tak
morální.
Advokátní kancelář Nespala byla založena poté, kdy
jednotliví advokáti začali zjišťovat, že k naplnění jejich
ambicí a zároveň ke zlepšení poskytované právní pomoci je zapotřebí se sdružit. Vznikla jako sdružení dne
1. března 1991.
Nyní působí již na čtyřech pracovištích kanceláře
(Praha, Čelákovice, Brandýs nad Labem). Od června 1994 Advokátní kancelář Nespala působí v asociaci
"Novoměstské advokátní kanceláře" společně s AK
Brož & Sokol & Novák a s AK Mikš & Suk. Tyto tři kanceláře jsou v případě potřeby schopny nabídnout práci několika desítek zkušených a kvalitních právníků ve
všech oblastech práva.
Zakladatel advokátní kanceláře JUDr. Aleš Pejchal je
od 1. 11. 2012 soudcem Evropského soudu pro lidská
práva.“

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.
Vyšehradská 21
128 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 914 326
e-mail: praha@aknespala.cz
www.aknespala.cz
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Advokátní kancelář
Ostrčil & Veber
Advokátní kancelář Ostrčil & Veber je renomovanou advokátní kanceláří, úspěšně působící na
trhu v České republice již od roku 2005.
Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby ve všech oblastech jejich činnosti, jak na území České republiky, tak dle potřeby
i v zahraničí ve spolupráci se zahraničními kolegy.
Současní členové právního týmu jsou zaměřeni na
různé obory práva po různě dlouhou dobu, někteří
z nich mají zkušenosti v profesi již více než dvacet let.
Detailní znalost právního řádu a mnohaleté zkušenosti právního týmu nám umožňují poskytovat našim
klientům excelentní právní poradenství i v rámci těch
nejkomplikovanějších transakcí a právních případů.
Naším prvořadým cílem je v maximální možné míře
vyhovět potřebám a požadavkům našich klientů. Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení při poskytování právních služeb jsou pro naši advokátní kancelář samozřejmostí.
S ohledem na rozmanitost našich klientů si zakládáme na osobním a citlivém přístupu ke každému
z nich. Při poskytování právních služeb dbáme na
osobní komunikaci s klienty a pochopení jejich
oprávněných zájmů. Naší primární ambicí je porozumět záměrům našich klientů i v ekonomickém kontextu, vystihnout jejich podstatu a následně připravit
precizní řešení pro úspěšnou realizaci záměrů našich
klientů, a to nejen po stránce právní, ale i po stránce
obchodní.

Klademe důraz na správný výběr, vedení, pravidelné
vzdělávání a profesní růst našeho týmu. Při poskytování právního poradenství úzce spolupracujeme s významnými znalci, znaleckými ústavy a poradenskými
společnostmi v oblasti daní, účetnictví a auditu, kdy
v tomto ohledu jsme schopni nabídnout svým klientům i zajištění ekonomických či daňových analýz
a auditů nebo odborných stanovisek a posudků v jejich záležitostech.
Našim klientům poskytujeme komplexní a špičkové
právní služby zejména v oblasti práva občanského,
práva obchodního, práva obchodních korporací (včetně fúzí a akvizic), práva nemovitostí, práva bytového,
práva finančního (včetně operací na kapitálovém
trhu), práva cenných papírů, práva investičních společností a investičních fondů, práva insolvenčního,
práva stavebního (včetně přípravy a podpory realizace developerských projektů), práva pracovního, práva
rodinného nebo práva dědického.
V rámci naší specializace ve shora uvedených oblastech práva zejména:
zajišťujeme pro naše klienty komplexní právní
agendu, jak při řešení běžných záležitostí, tak i těch
právně složitých,
zastupujeme naše klienty ve sporném i nesporném
řízení při jednání před soudy v civilním, správním
a rozhodčím řízení,
vedeme mimosoudní jednání s cílem smírně vyřešit
sporná práva a povinnosti našich klientů,

A

84 | 2019 | Významné advokátní kanceláře

zastupujeme naše klienty při jednáních před orgány státní správy a územní samosprávy,
zakládáme obchodní korporace, zajišťujeme úpravy právních poměrů korporací, konání zasedání orgánů korporací a převody korporací,
poskytujeme komplexní servis při realizaci přeměn či akvizic obchodních korporací, včetně due
diligence,
zpracováváme právní analýzy k zadaným věcem
a sepisujeme, posuzujeme a revidujeme veškeré
typy smluv,
vymáháme pohledávky v tuzemsku i v zahraničí ve
spolupráci se zahraničními kolegy,
poskytujeme komplexní servis v oblasti developerských projektů, transakcí s nemovitostmi a správy
realit.
Mezi klienty advokátní kanceláře patří zejména významní podnikatelé a obchodní korporace, podnikající ve všech odvětvích obchodu a průmyslu a ve
všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou
činností, a dále také individuální investoři či územně samosprávné celky. Náš tým je schopen v plném
rozsahu, rychle a kvalitně zajistit právní servis našim
klientům, přičemž může v rámci poskytování těchto
právních služeb využít bohatých zkušeností ze spolupráce s řadou významných společností v oblasti obchodu, nákupu a prodeje, poskytování služeb a poradenské činnosti. Právní služby poskytujeme v českém,
anglickém a německém jazyce.
Zachování důvěrnosti předaných informací a vysoká
kvalita právních služeb je pro nás prioritou.

Advokátní kancelář Ostrčil & Veber
Široká 36/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 310 032
e-mail: akostrcil@akostrcil.cz
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Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři
se sídlem v Praze svým klientům nabízí již od
roku 1996 právní služby na profesionální úrovni
s ohledem na specifika právního řádu České
republiky a práva EU.
Od počátku činnosti kanceláře je zavedeným
standardem poskytování komplexních právních
služeb a poradenství spojených s podnikatelskou
činností pro významnou tuzemskou i zahraniční
klientelu. Předpokladem takového nasměrování
bylo vytvoření vysoce odborného a zkušeného týmu
právníků, jejich specializace a koordinace v rámci
jednotlivých oblastí práva.
Patříme mezi přední renomované a etablované
advokátní kanceláře v České republice. V současné
době u nás působí více než 40 právníků s dlouholetou
právní praxí, tvořících specializované týmy, schopné
poskytovat klientům přesně cílené poradenství na
nejvyšší úrovni podle jejich konkrétních potřeb.
Právní služby poskytujeme nejen klientům působícím
v České republice, ale rovněž (prostřednictvím svých
zahraničních partnerských kanceláří) zajišťujeme
potřebný právní servis českým i zahraničním
klientům v různých jurisdikcích po celém světě,
což klienti oceňují zejména v případě transakcí
a sporů zasahujících několik jurisdikcí najednou,
včetně např. rozkrývání offshorových společností
atd. Samozřejmostí je poskytování komplexního
právního poradenství v anglickém jazyce.

Z hlediska odborné specializace poskytuje naše
kancelář služby prakticky ve všech oblastech
obchodního, civilního a správního práva, primárně
zejména v oblasti fúzí a akvizic, private equity,
korporátního práva a restrukturalizací, soudních
sporů a obchodních arbitráží, veřejných zakázek,
hospodářské soutěže, veřejné podpory a nekalé
soutěže, práva ICT a outsourcingu, duševního
vlastnictví včetně softwarového práva, reklamy,
ochrany osobních údajů, pracovního práva,
finančního práva a AML problematiky, dále v oblasti
energetiky, nemovitostí a stavebnictví.
Samozřejmostí je i poskytování komplexních služeb
v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže,
veřejné podpory, veřejných zakázek, ochranných
známek, regulace obchodu a služeb, ochrany
osobních údajů, elektronických komunikací,
antidumpingu atd.) včetně zastupování v řízeních
vedených v této souvislosti před Evropskou komisí
a Soudním dvorem Evropské unie.
Při poskytování právní pomoci klademe důraz
na důkladné seznámení se s podstatou činnosti
a potřebami klientů, díky čemuž můžeme nabízet
pohotová, vhodná a efektivní řešení. Hlavním cílem
je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou
právní pomoc přesně odpovídající specifickým
požadavkům klientů.
Mezi naše klienty patří významné domácí i zahraniční
společnosti a konsorcia podnikající v oblasti
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obchodu, energetiky, průmyslu, strojírenství,
informačních a komunikačních technologií,
stavebnictví a trhu s nemovitostmi, potravinářství,
lesnictví,
chemie,
farmacie,
bankovnictví,
pojišťovnictví, finančnictví, obchodování s cennými
papíry, reklamy a public relations.

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

Vžd y n aj d e me ře š e n í

Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 229 287-9
e-mail: office@p-w.cz
www.p-w.cz

Pokorny Wagner_inzerce_164x221,4_CZ.indd 1
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Advokátní kancelář
Polverini Strnad
1
2
3
7
10
16
100++
3
10+
30+
50+
100+
16 000+
1 000 000+
10 000 000 000+
60 000 000 000+

advokátní kancelář

partneři

státy

jazyků

právníků

let na trhu

CO SE NÁM
POVEDLO?

stovky rozmazlovaných
klientů

reorganizace
firem

insolvenčních řízení
(v celkové hodnotě pohledávek
přesahující 20 mld. Kč)

farmaceutických společností,
které jsme zastupovali

vyhraných soudních sporů

sporů vyřešených
mimosoudně
přes milion m2
pronajatých ploch
v nebytových
prostorech
(průmysl a sklady,
kanceláře i retail)

různých smluv
přes 10 mld. Kč
v hodnotě
bankovního
strukturovaného
financování

přes 60 mld. Kč v hodnotě transakcí v jednom roce, na kterých se AK-PS podílela
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Advokátní kancelář Polverini Strnad (AK-PS)
je boutiqová kancelář s týmem 10 právníků.
Poskytuje právní služby v oblasti práva nemovitostí, insolvenčního práva, bankovního práva, korporátního práva, Family Office a Právní
ochrany majetku.
AK-PS sídlí v Praze a působí i v Brně, Bratislavě
a v Římě a prostřednictvím mezinárodní sítě IGAL
v dalších 50zemích světa.

PAVEL STRNAD

S těmito soukromými požadavky se začali obracet
i na nás, a to vedle našich služeb, které jsme jim
poskytovali při jejich podnikání. Právní ochranu
majetku jsme tedy začali řešit pro naše klienty ad
hoc. Postupně se poptávka žádající sofistikovanou
právní ochranu majetku zvyšovala. Ukazuje se totiž,
že odborná pomoc je skutečně potřebná. Rozhodli
jsme se proto, že tomu půjdeme vstříc a vytvoříme
speciální produkt zaměřený na právní ochranu majetku, který, narozdíl od konkurence, vyžaduje díky
využitým synergiím výrazně nižší náklady a i díky
tomu je dostupný podstatně širší veřejnosti.

je řídícím partnerem AK-PS. Ve své praxi se specializuje na služby související s Family Office, Právní
ochranu majetku, insolvenční právo a právo nemovitostí. Mezi jeho klienty patří několik Fortune 500
společností, významné české výrobní a obchodní
podniky a úspěšní individuální klienti. Pavel vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně, kde získal i doktorát, studoval rovněž na
Universitá La Sapienza v Římě a na John Marshall
Law School v Chicago. Hovoří plynně anglicky
a italsky.

V jakých konkrétních oborech práva se
profilujete?
Poskytujeme jak „klasické“ právní služby, tak
i „nové“. Vedle toho máme u nás rádi tzv. ztracené
případy. To jsou ty, které jiní považují za prohrané.
V klasických právních službách se zejména soustředíme na právo nemovitostí. Dále poskytujeme
právní služby v oblasti bankovního financování, kde
zastupujeme národní i nadnárodní banky, nebo insolvenčního práva, a to nejen pro tytéž subjekty.
Dlouhodobě poskytujeme služby také v obchodním
a pracovním právu. Mezi „nové“ právní služby řadíme Právní ochranu majetku (POM) a Family Office.

Proč jste se rozhodli poskytovat služby v oblasti
Právní ochrany majetku a Family Office?
Říká se, že specializaci právníka určuje klient. Souhlasím s tím. Od revoluce u nás hodně lidí nabylo
majetek. Velmi často znají jeho hodnotu, protože je
za ní jejich práce, čas, úsilí a není jim tak lhostejný
jeho další osud. Právě proto, že chtějí klidný život,
začali řešit právní ochranu majetku pro sebe samotné. A tím vlastně i pro další generace.

Advokátní kancelář Polverini Strnad
Dlouhá 35
1110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 217 485
e-mail: info@ak-ps.eu
www.ak-ps.eu
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Advokátní kancelář
Vych & Partners, s.r.o.
Stavíme na spolehlivosti, osobním přístupu
a vzájemné důvěře. Už od roku 2005. Žádný případ pro nás není jen číslo v kartotéce. Je to vždy
příběh, který pomáháme režírovat tak, aby na
konci měl klient pocit co největšího vítězství.

je zakládající členkou Czech Employment Lawyers
Associaton (CzELA), což je česká asociace advokátů
specializujících se na pracovní právo, a také členkou
spolku Unie rodinných advokátů.

Za dobu existence naší kanceláře jsme pro naše klienty navrhli a úspěšně realizovali řadu komplexních
akvizičních projektů spočívajících v nákupu akcionářských podílů, podniků a jejich částí, vytváření
společných podniků a jiných forem spolupráce našich klientů.

S realizací obchodních aktivit našich klientů souvisí i riziko ekonomické ztráty způsobené v důsledku
trestněprávního jednání protistran či třetích subjektů. Zaměřujeme se proto i na uplatňování majetkových práv našich klientů jakožto osob poškozených
trestněprávním jednáním jiných osob dle příslušených ustanovení trestního řádu.

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi
v oboru práva veřejných zakázek a podíleli jsme
se na realizaci řady projektů v modelu PPP (public – private – partnership). Dlouhodobě se úzce
specializujeme na poskytování právních služeb
společnostem dodávajícím infrastrukturní služby,
jako jsou provozy vodovodů a kanalizací, teplárenské provozy, odpadové hospodářství a ostatní komunální služby, bioplynové stanice či fotovoltaické
elektrárny.

Krom hlavního zacílení naší kanceláře poskytujeme
samozřejmě i právní služby v dalších oblastech, jako
jsou občanské právo, právo autorské, řešení právních vztahů k nemovitostem, sporná agenda včetně
arbitráže, konkursní právo a ostatní. Při řešení zadaných problémů klademe důraz na přehlednost,
jasnost a stručnost navrhovaného řešení, v případě
existence alternativních řešení daného problému
upozorňujeme klienta na možná rizika spojená s realizací té či oné varianty.

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

Při poskytování našich služeb klademe důraz na
komplexní řešení daného problému nejen z hlediska právního, ale i z hlediska daňového s respektováním s tím spjatých ekonomických aspektů. Tento cíl je v naší kanceláři dosažitelný i díky tomu, že
JUDr. Ing. Jan Vych, zakládající člen kanceláře, má
kromě právnického i ekonomické vzdělání v oblasti
financí a bankovnictví.

Silní jsme i v oblasti pracovního a rodinného práva,
Mgr. Veronika Bočanová, advokátka naší kanceláře,
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Od letošního roku se také nově specializujeme na
italské právo v souvislosti s rozšířením našeho týmu
o Dr. Pierluigi Nudo, LL.M., usazeného evropského
advokáta.
Pro možnost poskytnutí komplexního řešení problému úzce spolupracujeme s prověřenými specialisty
z oblasti daní, účetnictví, auditu, oceňování, případně
se soudními exekutory, notáři či odborníky v oblasti
ekologického poradenství a s dalšími specialisty.
Služby naší kanceláře jsou poskytovány v českém,
slovenském, anglickém, německém, italském a francouzském jazyce.

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 517 466
e-mail: office@ak-vych.cz
www.ak-vych.cz
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ACHOUR & PARTNERS
advokátní kancelář, s.r.o.
ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář,
s.r.o. je nezávislou českou advokátní kanceláří
se silným transakčním know-how zaměřující
se zejména na transakční právní poradenství.

s přeměnami a zastupování při nabídkách převzetí
a veřejných návrzích na koupi cenných papírů.

Achour & Partners poskytuje komplexní právní
služby českým a nadnárodním společnostem ve
všech aspektech jejich podnikání. Mezi naše klienty se řadí jak velké mezinárodní korporace, tak
střední a menší podnikatelské subjekty a soukromí
investoři.

Máme rozsáhlé zkušenosti s realitními transakcemi,
od zakoupení či prodeje jednotlivých nemovitostí
přes akvizice realitních portfolií a projektů ve všech
fázích realizace až po převzetí rezidenčních projektů, obchodních center, administrativních komplexů,
industriálních parků a infrastrukturních projektů.

Achour & Partners a jejím právníkům se dostalo
významných tuzemských mezinárodních ocenění
podle hodnocení nezávislých ratingových agentur,
zejména Právnická firma roku, Legal 500 a Chambers and Partners.

Poskytujeme poradenství při stavebních projektech
dopravní infrastruktury, regenerace brownfields,
výstavby hotelů a rekreačních komplexů, školských
zařízení včetně univerzitních komplexů a vědeckotechnických parků a projektech průmyslových a logistických celků.

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

NEMOVITOSTI A STAVEBNÍ PRÁVO

Máme významné zkušenosti v oblasti práva nájmu
komerčních prostor v rámci obchodních center
a administrativních komplexů. Provádíme due diligence jednotlivých nemovitostí, nemovitostních
portfolií a projektů včetně ověřování vlastnických
titulů a due diligence projektových společností.
Zastupujeme investory, developery a stavební společnosti ve všech stádiích územního a stavebního řízení. Naše služby zahrnují právní poradenství v souvislosti se získáním nezbytných povolení a ostatních
vyjádření příslušných orgánů, včetně zastupování ve
správních řízeních týkajících se výstavby.

A

92 | 2019 | Významné advokátní kanceláře

Poskytujeme právní služby v souvislosti s posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA) a následným
soudním přezkumem, komplexní právní posouzení existujících ekologických zátěží a poradenství
v otázkách nakládání s odpady a v otázkách ochrany kulturního a archeologického dědictví.

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

SOUDNÍ SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Poskytujeme komplexní právní servis ve věcech
soudních sporů včetně zastupování klientů u rozhodčích soudů a v rámci mezinárodní arbitráže.

Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů
u všech stupňů soudních řízení. Hájíme zájmy našich klientů v rámci odvolacího a dovolacího řízení
a řízení před Ústavním soudem a také u Soudního
dvora Evropské unie. Poskytujeme právní služby při
jednáních o mimosoudním vyřešení sporů, včetně
přípravy a sjednání dohod o narovnání a všech souvisejících dokumentů a soudních smírů.

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

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Achour & Partners poskytuje komplexní právní
servis spojený se zadáváním veřejných zakázek jak
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zadavatelům, tak i uchazečům. Součástí servisu je
kompletní příprava zadávací a smluvní dokumentace v rámci zadávacích řízení, poradenství při vyhodnocování nabídek, poradenství a asistence při
přípravě a organizaci zadávacích řízení a příprava
vzorových dokumentů. Achour & Partners také zastupuje klienty při všech úkonech přezkumného
řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Další právní oblasti, kterým se věnujeme, jsou uvedeny
na našich webových stránkách www.achourpartners.
com.

VYBRANÉ REFERENCE
Reference advokátní kanceláře Achour & Partners
zahrnují:
právní poradenství irskému fondu LEVERIS v souvislosti s finančními transakcemi;
právní poradenství významné zahraniční bance
v souvislosti s refinancováním existujících úvěrů
v hodnotě 35 mil euro;
právní zastupování německé společnosti Delivery Hero Holding GmbH při akvizici českých a slo-

venských portálů Dáme Jídlo zaměřených na
online objednávání jídel a nápojů v restauracích
a jejich následný rozvoz;
právní poradenství v souvislosti s dostavbou administrativního komplexu v širším centru Prahy
v hodnotě cca 1,2 mld. Kč;
právní poradenství významné investiční skupině
v souvislosti s výstavbou rezidenčního developerského projektu v Kladně;
právní poradenství významnému sektorovému
zadavateli v souvislosti s výstavbou rezidenčního
developerského projektu a revitalizace lokality
v širším centru Prahy v hodnotě cca 1,6 mld. Kč;
zastupování indického start-up ZOMATO při akvizici českého a slovenského internetového průvodce restaurací Lunchtime.cz a Obedovat.sk;
právní zastupování private equity fondu při akvizici většinového podílu významného výrobce
a dodavatele komplexních řešení pro oblast
zdravotnictví v hodnotě cca 1 mld. Kč, včetně
nastavení akviziční struktury a akcionářské
struktury;
právní poradenství pro České dráhy, a.s. v souvislosti s nákupem celkem dvaceti lokomotiv v celkové hodnotě přibližně 3,5 miliardy Kč;
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právní poradenství společnosti Dopravní podnik
hl. m. Prahy, akciová společnost v souvislosti s vytvořením joint venture za účelem developerského
rozvoje zájmových lokalit dotčených výstavbou
trasy I.D metra;
právní poradenství společnosti Dopravní podnik
hl. m. Prahy, akciová společnost v souvislosti s financováním obnovy vozového parku;
právní poradenství společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, v souvislosti
s projektem revitalizace stanic metra Českomoravská a Kačerov;
komplexní právní poradenství významné české
developerské a stavební skupině Trigema v souvislosti s projektem administrativního centra v Praze
s pronajímatelnou plochou převyšující 80 tisíc m2;
právní zastupování STRABAG v souvislosti s výstavbou energetického zařízení v hodnotě cca 4 mld Kč
na území Ukrajiny;
právní zastupování STRABAG v několika sporech
s investory a subdodavateli, včetně úspěšného zastupování v rozhodčím řízení vedeném podle pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC);
právní zastupování významného maloobchodního řetězce LIDL v souvislosti s přípravou, developmentem a výstavbou několika supermarketů
na území České republiky a Slovenska, v otázkách
hospodářské soutěže a sporné agendy;
právní poradenství přední české developerské
a stavební skupině Trigema v souvislosti s akvizicí
a realizací projektu SMART BYTY v Praze 13;
právní poradenství přední české developerské
a stavební skupině Trigema v souvislosti s realizací
projektu Vědecko-technický park Roztoky;
zastupování Statutárního města Plzeň proti tvrzeným nárokům developera vyplývajícím ze zmařeného projektu výstavby obchodního, administrativního a společenského centra;
právní poradenství přední developerské skupině
J & T REAL ESTATE v souvislosti s realizací projektu
Rezidence Kampa;
právní poradenství pro Ministerstvo financí České
republiky v souvislosti s programem Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými
institucemi, místními a regionálními úřady a jeho
posouzení z hlediska práva veřejné podpory;
právní zastupování Hlavního města Prahy - odboru kontrolních činností Magistrátu Hlavního
města Prahy v souvislosti s realizovanými veřejnými zakázkami;

kompletní administrace veřejné zakázky pro
Českou centrálu cestovního ruchu – CzechTourism - zadávací řízení na pronájem reklamních
ploch v rámci výstavy EXPO 2015 v Milánu.

ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.
Panská 7 - Kaunický palác
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 270 006 111
e-mail: office@achourpartners.com
www.achourpartners.com
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AK RHK, s.r.o.
AK RHK, s.r.o. je rodinná advokátní kancelář
s tradicí delší než čtvrt století.
Jsme kancelář té správné velikosti – náš tým je dostatečně veliký na to, aby v něm byl odborník na
každé odvětví práva, a zároveň dostatečně úzký na
to, aby se každému z Vás dostalo individuální péče
i od samotných majitelů kanceláře.
Našich tří principů se držíme od počátku dodnes.
Jsou jimi loajalita ke klientům, právnická profesionalita a etické jednání.
Neusilujeme o to být největší kanceláří, nýbrž tou,
která nabízí optimální řešení pro každý problém,
který život přinese. Protože to jediné je zároveň
nejlepší i pro naše klienty.
Od koruny po miliardy – máme efektivní nástroje
a specializované oddělení pro vymáhání nároků
bez ohledu na to, jak velké či těžké se zdají být;
od příjezdové cesty po obchvat hlavního města –
máme za sebou úspěchy ve správních řízeních
jakéhokoli druhu, jsme úspěšní u Nejvyššího
správního soudu;
od souseda po nejvyšší soudy – můžete se na
nás spolehnout, ať už potřebujete dosáhnout
dohody, nebo vítězství;
od obcí po statutární města, od malých úřadů po
velká ministerstva – zajišťujeme právní podporu
různorodým subjektům veřejného práva;

od pacienta po nemocnici – ochraňujeme práva
pacientů a poskytujeme právní podporu zdravotnickým zařízením;
od vypořádání majetku po úpravu péče
o děti – efektivně vypořádáváme a upravujeme rodinné a majetkové vztahy, ekonomicky řešíme rozvody manželství, šetrně a ohleduplně dosahujeme
úpravy poměrů nezletilých;
od vyhlášky po ústavní zákon – klademe důraz na
detailní znalost ústavního práva a procesu jeho
ochrany. Jsme úspěšní u Ústavního soudu;
od zaměstnance po zaměstnavatele – bezpečně
ošetřujeme pracovní a zaměstnanecké vztahy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, interní směrnice, řešení majetkové i nemajetkové újmy;
od nápadu po hotové dílo – ochraňujeme hmotné i nehmotné statky, autorská a průmyslová práva, know-how a obchodních tajemství, patenty
a vynálezy;
od přestupku po zločin – účelně pomáháme v celém trestním řízení, uplatňujeme nároky poškozených, poskytujeme komplexní obhajobu a věnujeme se problematice trestní odpovědnosti
právnických osob;
od živnostníka po nadnárodní firmy – poskytujeme podporu obchodním korporacím a nadacím,
úspěšně řešíme compliance programy, GDPR
a vše, co souvisí chodem malých, středních a velkých podniků.
Více informací o minulosti, současnosti i budoucnosti naší kanceláře uvidíte na našem webu. Na stránce
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www.akrhk.cz také naleznete kontaktní formulář
a profily našich právníků.
Naši klienti vědí, že se na nás mohou spolehnout
tak jako na svého celoživotního rodinného lékaře.
Od začátku do konce jsme s Vámi.

JUDr. Tomáš Hlaváček, advokát

JUDr. Zdeněk Krampera, advokát

Mgr. David Hlaváček, advokát

JUDr. Ondřej Krampera LL.M., advokát

AK RHK, s.r.o.
Kořenského 1107/15
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 257 311 083
e-mail: akrhk@akrhk.cz
www.akrhk.cz
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Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka
V době, kdy v odvětví právních služeb dochází
k velkým změnám, je naším cílem nadále být
lídrem na trhu, jako je tomu celých 88 let naší
historie. Dosáhneme toho tím, že budeme nadále přicházet s novým, originálním řešením těch
nejsložitějších právních otázek, kterým naši klienti čelí.
V uplynulém roce jsme poskytovali poradenství řadě
předních světových společností na transakcích, které
změnily jejich obory. Jednalo se například o poradenství: společnosti HSBC ohledně projektu celosvětové
restrukturalizace její právní a obchodní struktury, která by lépe vyhovovala reformám regulací, ke kterým
dochází po finanční krizi, přičemž tato restrukturalizace je největším projektem realizovaným v britském
oboru finančních služeb; společnosti 21st Century
Fox ohledně návrhu na její koupi společností The Walt
Disney Company; ohledně druhé restrukturalizace
společností Edcon Holdings Ltd a Edcon Ltd, což byla
jedna z nejvýznamnějších restrukturalizací na trhu
a spolupracovali na ní odborníci na jihoafrické právo,
anglické právo a právo státu New York; a společnosti
Worldpay ohledně její fúze se společností Vantiv, na
čemž se podíleli právníci z 20 kanceláří A & O.
Díky naší bohaté historii dokážeme nadále získávat ty
nejtalentovanější lidi a inovovat právní služby a náš
model podnikání.
Abychom mohli podporovat klienty při realizaci jejich globální strategie, vytvořili jsme celosvětovou síť,

která se v současnosti skládá ze 44 kanceláří v 31 zemích. Rovněž jsme si vybudovali úzké vazby se
spolupracujícími právními kancelářemi ve více než
100 zemích světa, ve kterých nemáme vlastní kancelář. Díky této síti jsme jednou z největších a nejvíce
propojených právních kanceláří na světě s bezkonkurenčním celosvětovým pokrytím a hlubokými
místními znalostmi.
Celosvětové pokrytí na současném trhu neznamená
pouze mít kanceláře v důležitých městech světa. Pro
nás to znamená kombinaci našich mezinárodních
zdrojů a sektorových znalostí, které nám umožňují
pracovat na přeshraničních transakcích přímo na
trzích a v regionech, které jsou pro naše klienty strategicky významné.

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

největšího poskytovatele sportovních sázek v Chorvatsku, společností SAZKA Group.
International Campus AG, německému developerovi, investoru a provozovateli inovativních ubytovacích prostor pro studenty, ve vztahu k jeho vstupu
do společného podniku a akvizici v souvislosti s výstavbou projektu studentského bydlení v pražské
čtvrti Holešovice.

Znalosti a zdroje naší celosvětové sítě kanceláří nabízíme i klientům v České republice.
Mezi naše nedávné transakce patří poradenství:
Aegon ohledně prodeje jejích pojišťoven v České
republice a Slovenské republice společnosti NN
Group za 155 milionů eur.
Klub bank vedený ČSOB při změně podmínek stávajícího financování skupiny Škoda Transportation
v souvislosti s prodejem společnosti skupině PPF.
VÍTKOVICE STEEL ohledně žaloby na soudní
přezkum rozhodnutí ministra životního prostředí
ČR ve věci přidělení emisních povolenek.
Sanofi ohledně poskytnutí úspěšných argumentů
nezbytných pro zápis její ochranné známky ve vztahu k jedinečnému tvaru její tablety Ibalgin v ČR. Jde
o právní zápis ochranné známky společnosti Sanofi
chránící tvar produktu v ČR.
MTG Broadcasting AB ve vztahu k prodeji 95% podílu v bulharské televizní společnosti Nova Broadcasting Group investiční skupině PPF Group.
Fortuna Entertainment Group ohledně financování
akvizice 100% podílu v Hattrick Sports Group, irské
holdingové společnosti provozovatelů sportovních
sázek a hazardních her v Chorvatsku a Rumunsku,
vnitroskupinové akvizice společnosti Fortuna Romania a refinancování skupiny Fortuna.
Allianz SE ohledně dlouhodobé spolupráce se
společností UniCredit S.p.A. v oblasti poskytování
bankovních a pojišťovacích produktů ve střední
a východní Evropě. V rámci této spolupráce, která je
uzavřena na počáteční období 15 let, místní banky
UniCredit v Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku budou svým
klientům exkluzivně distribuovat produkty životního a neživotního pojištění společnosti Allianz.
Aranžérům a upisovatelům financování v objemu
107 milionů eur na akvizici společnosti SuperSport,

Allen & Overy (Czech Republic) LLP,
organizační složka
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 107 111
e-mail: receptip@allenovery.com
www.allenovery.com
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advisory group

ARROWS advisory group
Jsme poradenská skupina, která pro klienty
poskytuje právní poradenství, účetní a daňové
služby a další činnosti související nejen s podnikatelskou činností.
Propojujeme advokátní, daňovou a účetní kancelář
a velmi úzce spolupracujeme s pojišťovacími konzultanty a dotačními specialisty.

POSKYTUJEME PRÁVNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Právní služby pro klienty poskytuje ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. v úzké návaznosti na daňové
služby od ARROWS tax & accounting, s.r.o. Obě spo-

lečnosti navzájem úzce spolupracují i na jednotlivých projektech se společnostmi ARROWS dotace,
s.r.o. a ARROWS pojištění s.r.o.
Nejvyšší expertízu ARROWS advisory group dosahuje v oblasti transakcí, odborného korporátního práva, pracovního práva, daňového práva a veřejných
zakázek. Veškeré záležitosti klientů jsou řešeny v úzkém propojení právního a daňového pohledu.

PORADENSKÝ ONE STOP SHOP
Naši klienti během jedné návštěvy mohou vyřešit
prakticky vše, a navíc ušetří spoustu času a pro-
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středků. Přesně nás vyjadřuje naše heslo "právo
a daně bez hranic".
Naše poradenská skupina má sídlo v Praze s tím, že
reálně poskytuje právní a daňové služby po celé ČR
a v zahraničí. Primárně z největší kanceláře v Praze
a páteřních kanceláří v Hradci Králové a v Olomouci.
Další pobočky či kontaktní místa má ale i v Ostravě,
Pardubicích, Plzni, Liberci a dalších krajských městech ČR.
V ČR máme více než 60 právníků a celkově je nás přes
100. V rámci sítě ARROWS legal network pak společnost ve spolupráci se zahraničními členskými kancelářemi poskytuje právní servis v celém regionu střední a východní Evropy. ARROWS advokátní kancelář je
dle počtu právníků zapsaných v České advokátní komoře jednou z největších advokátních kanceláří v ČR.
ARROWS advokátní kancelář byla oceněna v hodnocení Právnická firma roku v letech 2015, 2016, 2017
a 2018.

KDO ŘÍDÍ NAŠE PROJEKTY?
Každý z partnerů má ve společnosti svou roli a je průvodcem klienta a garantem dílčích právních oblastí
a specializací.

Veřejné zakázky a dotace - Pavel Staněk, partner
stanek@arws.cz I 910 058 058

Trestní právo, compliance - Libor Zbořil, partner
zboril@arws.cz I 910 058 058

Reality a development - Lukáš Slanina, partner
slanina@arws.cz I 910 058 058

Korporátní spory - Vojtěch Sucharda, partner
sucharda@arws.cz I 910 058 058

Finanční právo - Jáchym Petřík, partner
petrik@arws.cz I 910 058 058

Zdravotnictví - Jakub Dohnal, partner
dohnal@arws.cz I 910 058 058

Collection - Tomáš Pertot, partner
pertot@arws.cz I 910 058 058

ARROWS advisory group
V Jámě 699/1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 910 058 058
e-mail: office@arws.cz
www.arws.cz
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Baker & McKenzie s.r.o.,
advokátní kancelář
Baker McKenzie se stala zosobněním pojmu
globální právní firma a nyní přichází s novou
definicí, která odpovídá na výzvy současné
globální ekonomiky. Na vše nahlížíme z globální perspektivy, s rozsáhlými znalostmi
trhu, podpořenými širokým rozhledem našich
více než 6 000 právníků v 78 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 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.
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 publikace Chambers and
Partners naše právníky častěji a ve více zemích, než
je tomu u jakékoliv jiné globální firmy.

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ
Od roku 1993 pražská kancelář poskytuje právní
poradenství klientům při transakcích, z nichž některé patří k těm nejsložitějším, které v České republice, Slovenské republice a středoevropském
regionu probíhají. Jako jedna z předních mezinárodních právnických firem v zemi úzce spolupracujeme s našimi kolegy z celého světa, abychom
českým i zahraničním nadnárodním společnostem
a finančním institucím nabídli poradenství na nejvyšší úrovni. Kvalita naší práce je vyjádřena uznáním předních právnických ratingových společností.
Publikace Legal 500 EMEA hodnotí naše specializované skupiny v oblastech Bankovnictví a finance,
Kapitálové trhy, Právo obchodních společností
a fúze a akvizice, Řešení sporů, Pracovní právo
a Daně na úrovni Tier 1.
Zaujímáme také přední místo na trhu v poradenství v oblasti Duševního vlastnictví a Technologií,
médií a telekomunikací, přičemž v obou těchto oblastech jsme publikacemi Legal 500 EMEA
a Chambers Europe hodnoceni na úrovni Tier 1.
Naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství klientům v rychle se rozvíjejících
oblastech práva. Díky našim rozsáhlým znalostem
a zkušenostem s místním trhem a našemu globálnímu přístupu se na nás obracejí přední nadnárodní společnosti a finanční instituce.
V oblasti bankovnictví a financí poskytujeme právní
poradenství předním světovým institucím při jejich
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investicích v České republice i přeshraničních finančních transakcích. Poskytujeme poradenství korporátním vypůjčovatelům ohledně všech typů úvěrových
transakcí, včetně dvoustranných a syndikovaných
úvěrů, od krátkodobých nezajištěných úvěrů až po
globální strukturování.
V rámci naší činnosti v oblasti řešení sporů zastupujeme klienty ve složitých soudních a rozhodčích řízeních
probíhajících zároveň v několika jurisdikcích. Provádíme analýzy sporů a vyhodnocení možných výsledků
a potenciálních nákladů, abychom našim klientům
pomohli zvolit si nejlepší možný způsob řešení jejich
sporů. Vytváříme rovněž programy pro dodržování
právních předpisů a provádíme posouzení rizik.

soutěžní právo
bankovnictví & finance
kapitálové trhy
registrace společností
řešení sporů
pracovní právo
energetika, těžební průmysl a infrastruktura
duševní vlastnictví
IT/komunikace
fúze & akvizice
farmaceutické & zdravotnické právo
soukromý kapitál
právo nemovitostí a životního prostředí
daňové poradenství
obchodní právo

Naše skupina zabývající se řešením sporů ve spolupráci s týmy bankovnictví a financí poskytuje právní poradenství předním bankám, insolvenčním správcům
a nejvýznamnějším hráčům v různých průmyslových
odvětvích při restrukturalizaci společností a insolvenčních řízeních.
Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti s transakcemi v oblasti fúzí a akvizic, od poradenství při strukturování
transakcí, které vychází z našich znalostí daného odvětví, přes projednávání akvizic a finančních ujednání
až po získání příslušných regulatorních souhlasů a povolení ke spojení.
Naši právníci zabývající se duševním vlastnictvím poskytují klientům právní poradenství při zápisu a ochraně ochranných známek, autorských práv, vzorů a patentů a jsou dobře obeznámeni s různými problémy,
které může rychlý rozvoj nových technologií představovat pro ochranu duševního vlastnictví. Náš tým pro
oblast IT/komunikace přišel s inovativními řešeními
struktury transakcí pro prodejce a kupující technologií, kteří vyvíjejí a prodávají nové technologické produkty, jako jsou například IPTV, internetové bankovnictví a zábavní aktivity pro mobilní telefony.
Díky 33 právníkům a daňovým poradcům s oprávněním provozovat praxi v tuzemsku i v zahraničí máme
znalosti, přehled a zkušenosti s místním právním systémem i s přeshraničními a mezinárodními právními
transakcemi.
Na globální i místní úrovni poskytujeme právní poradenství v následujících oblastech:

Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 02 Praha 1
Tel.:
+420 236 045 001
e-mail: Office.Prague@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com
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Becker a Poliakoff, s.r.o.,
advokátní kancelář
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
působí na trhu v České republice od roku
1992. Je součástí mezinárodní sítě právnické
firmy Becker & Poliakoff, P. A. se sídlem Fort
Lauderdale, Florida, USA.
Mateřská společnost Becker & Poliakoff, P. A. byla založena v roce 1972 dvěma společníky, Alanem Beckerem
a Gary Poliakoffem.
V současné době má firma Becker & Poliakoff, P. A. celosvětově více než 150 právníků. Pražská kancelář se se
svými dvěma partnery a týmem seniorních a juniorních advokátů, koncipientů, studentů a administrativních pracovníků řadí mezi střední firmy ve svém oboru.
Všichni advokáti a koncipienti jsou zapsáni v seznamu
advokátů České advokátní komory.

BECKER A POLIAKOFF ZKUŠENOSTI
Advokátní kancelář Becker a Poliakoff, s.r.o. poskytuje
komplexní právní služby týkající se oblastí:
obchodního práva
práva Evropské unie
pracovního práva
práva nemovitostí a práva stavebního
práva hazardních her
Dále se specializuje a poskytuje právní poradenství na
poli:

energetiky
ochrany osobních údajů
ochrany spotřebitele
sporné agendy
správního řízení a soudnictví
telekomunikace, médií a práva duševního
vlastnictví
veřejných zakázek a výběrového řízení

BECKER A POLIAKOFF CONSULTING, A.S.
Vedle advokátní kanceláře působí v České republice
i společnost Becker a Poliakoff Consulting, a.s., která
se zaměřuje na strategické poradenství v oblasti veřejného sektoru. Pro své klienty především zajišťuje
konzultační a poradenskou činnost k orgánům státní
správy, samosprávy a prezentaci potřeb klienta v rámci stykové agendy.
Díky spolupráci s odborníky v oblasti výtvarného umění nově od roku 2012 nabízíme ve specializované sekci
konzultace, odborné a právní poradenství, pomoc při
nákupu uměleckých děl a i při vypracování koncepce
soukromé sbírky uměleckých děl, ze všech oblastí výtvarného umění. Specializujeme se zejména na české
současné a moderní umění, popř. umění 19. století,
ale i světové umění 20. století.

BECKER A POLIAKOFF  ENTERPRISE FLORIDA
Advokátní kancelář Becker & Poliakoff s.r.o. zastupuje v České republice organizaci Florida, Inc. (EFI),
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založenou a existující na základě spolupráce mezi
soukromým a veřejným sektorem, jejímž cílem je
podpora ekonomického rozvoje státu Florida. Při
těchto aktivitách EFI spolupracuje a je financována
jak soukromými subjekty, tak státem Florida. EFI je
připraveno podpořit ve všech směrech podnikatele a podniky uvažující o Floridě jako místě pro své
podnikání.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 900 000
e-mail: office@becker-poliakoff.cz
www.becker-poliakoff.cz
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Bird & Bird s.r.o.
advokátní kancelář
Bird & Bird je významná globální advokátní kancelář. V současné době má za sebou téměř 30 let
nepřetržitého růstu a patří mezi nejrychleji rostoucí právní firmy na světě. Bird & Bird je vyhledávaným globálním partnerem pro společnosti,
jejichž činnost je ovlivněná moderními technologiemi v digitálním světě.
Mezinárodní tým více než 1200 právníků ve 29 kancelářích po celém světě (Evropa, Asie, Austrálie, Střední východ a Amerika) poskytuje poradenství společnostem
a organizacím z více než 120 zemí světa.
Jako jedna z prvních advokátních kanceláří na světě
Bird & Bird zvolili strategii zaměření se na specifika
vybraných konkrétních odvětví průmyslu. Díky tomu
nabízí bezkonkurenční odborné a praktické znalosti
v širokém spektru odvětví a plné šíři právní praxe.
Za dobu své existence si advokátní kancelář Bird & Bird
na mezinárodním poli vydobyla reputaci společnosti
s vysoce kvalifikovanými týmy právních expertů, která
se opakovaně umísťuje na předních příčkách v nezávislých mezinárodních hodnoceních právních firem,
především v oblastech práva duševního vlastnictví,
farmaceutického práva, práva telekomunikací a informačních technologií, a mnoha dalších.

PŘÍMÉ ZASTOUPENÍ:
Aarhus, Abu Dhabi, Bratislava, Brusel, Budapešť, Kodaň, Dubaj, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hamburg,

Helsinky, Hong Kong, Londýn, Luxemburg, Lyon,
Madrid, Milán, Mnichov, Paříž, Peking, Praha, Řím,
San Francisco, Šanghaj, Singapur, Stockholm, Sydney, Varšava.
Kromě přímého zastoupení v 19 zemích světa
Bird & Bird nabízí speciální pracovní skupiny soustřeďující se na Rusko, Japonsko, Indii a úzké vazby
s právními firmami v řadě klíčových jurisdikcí jak ve
Východní Evropě, tak v Africe, na Středním Východě,
v Asii a Americe.

CO JSTE O NÁS NEVĚDĚLI:
Téměř polovina společností uvedených v žebříčku
"Fortune Top 100" jsou našimi klienty
Více než polovina z našich Top 100 klientů s námi
spolupracuje více než deset let
Mezi naše klienty se řadí více než 60 % z "Top 100
World’s most innovative companies" (podle Forbes)
Mnoho našich právníků má i jiné, než právní vzdělání, proto lépe rozumí tomu, co klient potřebuje, proč
a kdy.

PRÁVNÍ PRAXE:
Arbitráže, právní spory / Bankovnictví a finance / Fúze
a akvizice / Mezinárodní finance / Obchodní právo /
Ochrana osobních údajů / Outsourcing / Pracovní právo / Právo duševního vlastnictví / Právo EU a soutěžní
právo / Právo nemovitostí / Restrukturalizace a insolvence / Veřejné zakázky
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V roce 2015 jsme získali ocenění "European Women
in Business Law – Best in Country" poskytované společností Euromoney a opět nominováni v roce 2016
a 2017.

OCENĚNÍ ČESKÉHO TÝMU 20172018:
Chambers Europe: Band 1 pro oblast práva duševního vlastnictví a TMT (2017, 2018)
EMEA Legal 500: Tier 1 pro právo TMT (2016-2018)
Medial Law International: Tier 1 (2014 – 2018)

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 20172018:
Who’s Who Legal: 100
Top 20 Elite Firm in the World (Ranked 13th)
Top Firm in the World for IP-Patents
International Association of Outsourcing Professionals: ocenění "World’s Best Outsourcing Advisors
2016 -2018"
World Trademark Review’s (WTR): Vedoucí právní
firma pro oblast ochranných známek v 17 jurisdikcích v Europě (včetně České republiky) a regionu
Asia-Pacific

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

MPF AWARDS 2018:
Best Corporate Culture
Best Programme for Leadership Development
Best Collaboration with External Specialists

NAŠI KLIENTI:
Mezi klienty Bird & Bird se řadí přední české i mezinárodní firmy z širokého spektra průmyslového odvětví
zahrnující letecký a automobilový průmysl, finanční
služby, technologie a telekomunikace, media a sport,
energetiku, farmaceutický a potravinářský průmysl.

Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 226 030 500
e-mail: prague@twobirds.com
www.twobirds.com
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bpv Braun Partners s.r.o.
bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří
v České republice a na Slovensku.
Naše kancelář byla založena v roce 2006 týmem
zkušených advokátů, kteří spolu předtím pracovali
v renomované mezinárodní advokátní kanceláři Haarmann Hemmelrath. Již od svého vzniku výrazně
rosteme a úspěšně působíme i na Slovensku, kde
jsme v roce 2010 otevřeli vlastní pobočku.

MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI
Téměř všichni členové našeho skoro šedesátičlenného týmu mají za sebou mnohaleté zkušenosti
z mezinárodních advokátních kanceláří.
Dodržujeme nejlepší tradice zajišťování špičkové
kvality, průběžného vzdělávání a sdílení zkušeností
získaných z globálních transakcí a zároveň dbáme
na zachování mezinárodních postupů a vysokých
etických standardů při poskytování všech našich
služeb.

LOKÁLNÍ ODBORNOST
Působíme na našem trhu a známe národní specifika. Díky menší byrokratické zátěži jsme pružnější
a často dokážeme reagovat rychleji než nadnárodní
advokátní kanceláře, a to jak v jednoduchých věcech, tak i při vedení složitých právních případů či
z hlediska vstřícnosti vůči potřebám našich klientů.

REGIONÁLNÍ PROPOJENÍ
Region střední a východní Evropy velmi dobře známe a prostřednictvím naší aliance bpv LEGAL se
140advokáty dokážeme našim klientům pomoci
stejně dobře z Prahy a Bratislavy, jako z Vídně, Budapešti či Bukurešti i dalších zemí střední a východní Evropy.

ZKUŠENÉ TÝMY HOVOŘÍCÍ TŘEMI JAZYKY
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS tvoří
více než 35 odborníků z řad českých, slovenských,
německých a britských právníků a daňových poradců, patřících často k nejuznávanějším odborníkům
v České republice či na Slovensku, přičemž mnozí
z nich již předtím pracovali v nadnárodních advokátních kancelářích. Kromě místní češtiny, respektive slovenštiny, angličtiny a němčiny, které patří do
základní jazykové výbavy všech členů našeho týmu,
mnozí z nich rovněž ovládají italštinu, francouzštinu, ruštinu či španělštinu.

ALIANCE BPV LEGAL A MEZINÁRODNÍ SÍŤ
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je zakládajícím členem aliance bpv LEGAL, tvořené nezávislými advokátními kancelářemi, pokrývajícími region
střední a východní Evropy. Členové této aliance spolu již více než 15 let (původně v rámci jedné z předních mezinárodních kanceláří) úzce spolupracují při
poskytování přeshraničního právního poradenství
z klíčových hlavních měst střední a východní Evro-
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py: Bratislavy, Bruselu, Budapešti, Bukurešti, Prahy
a Vídně (odtud zkratka „bpv“).
Prostřednictvím aliance bpv LEGAL můžeme plně
využívat mezinárodní odborné kvalifikace jejích členů a společně tak tvoříme tým 140 velmi zkušených
právníků s hlubokými znalostmi a širokým spektrem
specializací. Naši vysoce kvalifikovaní odborníci dobře
rozumí místnímu podnikatelskému prostředí i specifickým potřebám klientů, kteří podnikají v rámci regionu střední a východní Evropy, a proto jim přinášejí ta
nejlepší možná řešení.

KLÍČOVÉ OBLASTI NAŠÍ PORADENSKÉ PRAXE
Provázíme klienty všemi oblastmi jejich podnikatelské
činnosti – při významných zahraničních a tuzemských
transakcích i v každodenním podnikání. K našim klíčovým kompetencím patří poradenství ve všech oblastech práva obchodních společností, zaměstnávání,
fúzí a akvizic, financování, realitního práva, energetického práva, včetně obnovitelných zdrojů energie,
pracovního práva, řešení sporů a rozhodčích řízení
a práva EU.

OBLASTI PRAXE:
Bankovnictví a finance
Daňové právo
Energetické právo a obnovitelné zdroje energie
Fúze a akvizice
Insolvence a restruktualizace
IP/IP
Národní a mezinárodní soudní spory a rozhodčí
řízení
Nemovitosti a stavebnictví
Obchodní právo
Ochrana dat
Ochrana hospodářské soutěže
Pracovní právo
Právo EU
Právo obchodních společností
Právo životního prostředí

bpv Braun Partners s.r.o.
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 490 000
e-mail: info@bpv-bp.com
www.bpv-bp.com
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BRODEC & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Jsme advokátní kancelář, která se úzce zaměřuje a specializuje na vybrané oblasti práva.
Při své činnosti upřednostňujeme kvalitu před
kvantitou.

vůči jeho smluvním partnerům a na řádné nastavení
prevenčního režimu na straně našeho klienta. Naším
cílem je minimalizovat administrativní a finanční náklady klienta při realizaci jeho smluvních závazků.

KORPORÁTNÍ A ZÁVAZKOVÉ PRÁVO

FÚZE A AKVIZICE

Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých
korporátních záležitostí včetně založení obchodní
společnosti a vypracování zakladatelských dokumentů, zajištění živnostenských a jiných oprávnění a zápisu do obchodního rejstříku, jakož i všech otázek koncernového práva. Dále zajišťujeme splnění veškerých
zákonných povinností obchodní společnosti včetně
kompletní rejstříkové agendy, optimalizaci corporate
governance, zvyšování či snižování základního kapitálu, změnu účasti ve společnosti, zastavení obchodního podílu, převod závodu či jeho části, pacht závodu
či jeho části a další transakce.

Poskytujeme právní poradenství v oblasti všech druhů přeměn obchodních společností (sloučení, splynutí, rozdělení, rozdělení odštěpením, změna právní
formy, převod jmění na společníka) včetně přeshraničních fúzí. V této oblasti poskytujeme komplexní
právní poradenství během celého procesu přeměny.

Při poskytování služeb v oblasti korporátního a koncernového práva, stejně jako při poskytování právních
služeb v jiných oblastech, dbáme vždy na individuální
zájmy a potřeby klienta a optimalizaci dané transakce
s ohledem na zajištění maximální současné i budoucí
ekonomické prosperity klienta. Naší filosofií je vždy
vnímat požadavky klienta ve světle jeho obchodních
aktivit a zájmů, těmto aktivitám a zájmům porozumět
a v maximální možné míře je respektovat.
V oblasti závazkového práva dbáme především na
důsledné prosazování a ochranu práv a zájmů klienta

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům
v pozici zadavatele komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace,
hodnocení podaných nabídek z právního hlediska,
vyřizování námitek a zastupování klienta ve sporech a řízeních vyvolaných v souvislosti s veřejnou
zakázkou, včetně řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže a včetně problematiky změny
uzavřených smluv.
Klientům v pozici dodavatele poskytujeme právní
poradenství při přípravě a podání nabídky, podání
námitek, příp. podnětu k zahájení řízení k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. Nabízíme též zastoupení klienta při řešení veškerých sporů vyplývajících
ze smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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INSOLVENČNÍ PRÁVO
Poskytujeme právní poradenství v průběhu celého
insolvenčního řízení včetně otázek přeshraničních insolvenčních řízení. Klientům v pozici věřitele poskytujeme právní služby při podání insolvenčního návrhu,
přihlášení pohledávek klienta v insolvenčním řízení
včetně právního zastoupení ve věřitelských orgánech
dlužníka a ve všech sporech vyvolaných v souvislosti
s insolvenčním řízením. Rovněž poskytujeme právní
poradenství klientům v pozici dlužníka.

OTÁZKY ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FONDŮ
EVROPSKÉ UNIE
Zabýváme se specifickými právními otázkami, které
vznikají při čerpání prostředků z tzv. evropských fondů
v rámci jednotlivých operačních programů. Tyto otázky řešíme jak z pohledu práva evropského, tak i práva
vnitrostátního.
Máme zkušenosti jak s regionálními operačními programy, tak i s programy, které probíhají na centrální
úrovni.
Klientům v pozici poskytovatele dotací poskytujeme právní poradenství v rámci insolvenčních řízení
a soudních řízení souvisejících s poskytnutím dotace.

PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
A MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ
Poskytujeme právní poradenství v oblasti veškerých
obchodních vztahů s mezinárodním prvkem. Naše
služby zahrnují vyjednání a kompletní přípravu smluvní dokumentace (mezinárodní kupní smlouvy, mezinárodní doprava zboží, obchodní zastoupení, distribuční smlouvy s mezinárodním prvkem, vypracování
všeobecných obchodních podmínek pro vztahy s mezinárodním prvkem atd.) a právní zastoupení klienta
ve sporech vzniklých z obchodních vztahů s mezinárodním prvkem, a to před českými i zahraničními soudy a rozhodčími orgány. Vedle práva mezinárodního
obchodu poskytujeme právní poradenství rovněž
v dalších oblastech právních vztahů s mezinárodním
prvkem.

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
V oblasti developerských a nemovitostních projektů poskytujeme klientům široké spektrum právních

služeb, například v rámci nákupu, prodeje či nájmu
nemovitostí a nákupu nemovitostních projektů v jakékoliv fázi jejich realizace. Naše právní poradenství
poskytujeme též při výstavbě jakýchkoliv nemovitostních projektů.
V rámci poskytování našich právních služeb v oblasti
developerských a nemovitostních projektů zastupujeme taktéž developery, investory a stavební společnosti při zajištění územních, stavebních a dalších rozhodnutí dle stavebního zákona nezbytných pro výstavbu
či odstraňování staveb.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Poskytujeme právní poradenství v oblasti práva IT
včetně problematiky veřejných zakázek v této oblasti.
Pro klienty mimo jiné připravujeme smlouvy na vývoj
informačních systémů a jejich následný servis a rozvoj
a smlouvy licenční.

SPORTOVNÍ PRÁVO
V oblasti sportovního práva poskytujeme právní poradenství individuálním sportovcům, sportovním
klubům, sportovním svazům, vzdělávacím institucím
ve sportu či jiným subjektům sportovních činností
v rámci jakýchkoliv sportovních projektů. Zajišťujeme
především komplexní právní poradenství při uzavírání
smluvní agendy, zpracování pravidel a předpisů, zajištění přestupové dokumentace či uzavření smluv s reklamními agenturami či jinými obchodními partnery.
Rovněž se zabýváme problematikou daní a financování sportu včetně dotací.

BRODEC & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Rubešova 162/8
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 247 215
e-mail: info@akbrodec.cz
www.akbrodec.cz
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Bříza & Trubač, s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Bříza & Trubač byla založena v říjnu roku 2013 advokáty Petrem Břízou
a Ondřejem Trubačem.
Za dobu své existence si advokátní kancelář Bříza & Trubač vydobyla na poli advokacie reputaci
firmy s vysoce kvalifikovaným týmem právníků.
Špičková znalost práva, preciznost odvedené práce
a rozmanitá jazyková vybavenost nás činí úspěšnými nejen na české advokátní scéně, ale také
v zahraničí.
V Bříza & Trubač nabízíme prvotřídní kvalitu služeb
zejména v obchodněprávní oblasti, avšak nevyhýbáme se i tématům, s nimiž si mnohé tuzemské advokátní kanceláře neví příliš rady – ať už je to daňový
proces, právo EU či trestní odpovědnost právnických osob. Sporná agenda včetně rozhodčího řízení
je naší vášní a oblastí, v níž dosahujeme pravidelných úspěchů.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně
a snažíme se využít čas strávený nad jeho případem
efektivně a bez zbytečných prodlev. S tím souvisí
i charakter odměn.
V Bříza & Trubač chceme být odměňováni za skutečnou práci, kterou odvedeme. Věříme, že je možné
spojit nabídku profesionálně poskytovaných služeb
s opravdovou užitečností pro každého klienta. Tento lidský přístup se snažíme prosazovat nejen vůči
klientovi, ale udržovat jej i uvnitř našeho týmu.

DAŇOVÉ PRÁVO
Oblast daňového práva pod vedením Ondřeje Trubače patří mezi jednu z nejvýznamnějších specializací
advokátní kanceláře Bříza & Trubač. S ohledem
na ojedinělé propojení právního a daňového poradenství jsme schopni nabídnout klientům komplexní služby v dané oblasti.
Zaměřujeme se zejména na daňové právo procesní
(Ondřej Trubač je například spoluautorem komentáře k zákonu o Finanční správě České republiky či
velice úspěšné monografie Obrana před daňovou
kontrolou), compliance v daňové oblasti, s daňovým právem nezbytně související správní a trestní
právo, kde se soustředíme obzvláště na prevenci
rizik a předcházení daňové kriminalitě.
Naše kancelář poskytla v oboru daňového práva
služby celé řadě tuzemských i zahraničních klientů, a to i díky tomu, že zaměření na daňové právo
v kombinaci s trestním právem daňovým a trestní
odpovědností právnických osob je velmi ojedinělé
a v České republice může takovou specializaci nabídnout jen nemnoho advokátních kanceláří.
Na mezinárodní úrovni spolupracuje naše kancelář
velmi intenzivně také s německými a rakouskými
poradenskými kancelářemi.
Kromě zastupování klientů v rámci daňového řízení (například při daňových kontrolách) zastupuje
advokátní kancelář Bříza & Trubač své klienty ve
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správním soudnictví proti rozhodnutím správců
daně.

SPORNÁ AGENDA
Sporná agenda je jednou z klíčových specializací
advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Spory jsou sice
tradiční oblastí zaměření advokátních kanceláří, nicméně ta v podání advokátní kanceláře Bříza & Trubač
nabývá unikátního rozměru. Vedle běžných sporů se
totiž naše kancelář věnuje na špičkové úrovni i velmi
komplexním soudním sporům s přeshraničním prvkem a mezinárodním arbitrážím, což je jinak doména
velkých advokátních kanceláří.

Unikátní specializace by nebyla možná bez adekvátní
jazykové vybavenosti a akademických i praktických
zkušeností z cizího právního prostředí, kterými tým
právníků z Bříza & Trubač disponuje; většina členů
naší kanceláře ovládá několik cizích jazyků a studovala na elitních evropských či amerických školách.
Vedle těchto špičkových oblastí se však naše kancelář
věnuje i běžnějším sporům a sporům menšího rozsahu v soudních, správních a rozhodčích řízeních, a to
ve všech jejich fázích.

Sporovou agendu má u Bříza & Trubač na starosti
především Petr Bříza, který je v této oblasti pro svou
erudici a zkušenosti vyhledávaným odborníkem.
Spory se aktivně zabývá nejen jako advokát, ale také
jako mediátor a rozhodce. Je členem Pracovní komise pro Evropské právo Legislativní rady vlády a zakladatelem České společnosti pro evropské a srovnávací
právo. Vedle těchto aktivit se Petr Bříza věnuje i publikační činnosti – je mimo jiné vedoucím autorem
komentáře k novému zákonu o mezinárodním právu
soukromém, na jehož vzniku se také podílel, a spoluautorem komentáře k závazkové části občanského
zákoníku a anglické publikace týkající se přeshraničních sporů, je také členem katedry obchodního
práva PF UK, kde se věnuje mezinárodnímu právu
soukromému.
Na poli mezinárodních arbitráží zaznamenala naše
kancelář řadu významných úspěchů - uspěla mimo
jiné v arbitráži vedené u LCIA (Londýnského soudu
pro mezinárodní arbitráž) se sídlem v Londýně, kdy
získala ve prospěch svého klienta rozhodčí nález ve
výši 3,8 mil. USD (více než 90 mil Kč). Uspěla i v dalších sporech před zahraničními i domácími arbitrážními institucemi. Kancelář se může pyšnit dosud nepřerušenou řadou vítězství na tomto poli.
I v případě soudních sporů s přeshraničním prvkem,
kde se naši advokáti obvykle střetávají se zástupci
největších českých právních kanceláří, jsme velmi
úspěšní. Mezi jinými úspěšně vedeme spor o (ne)
uznání amerického rozsudku ve výši 23 mil. USD proti celosvětovému strojnímu gigantu, kde doposud
všechny instance včetně Nejvyššího soudu rozhodly
ve prospěch našeho klienta.

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 777 601 114
e-mail: info@brizatrubac.cz
www.brizatrubac.cz
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Bubník Myslil & Partners,
advokáti
Bubník Myslil & Partners je advokátní kancelář
specializovaná zejména na právní služby pro
obchodní společnosti v oboru obchodního práva
a práva společností, nemovitostí a navazujících
právních oborů. Advokáti v této kanceláři mají
dlouholeté praktické zkušenosti s poradenstvím
mezinárodní klientele. Právní služby jsou poskytovány v jazyce českém, anglickém, německém
a francouzském.

správnými odpověďmi. My nabízíme řešení problémů
a naše činnost je zaměřena na nalezení nejlepšího výsledku pro naše klienty.
Právní služby poskytujeme v angličtině, němčině,
francouzštině, češtině a slovenštině.

Česká advokátní kancelář Bubník Myslil & Partners je
mezinárodně orientovanou právnickou firmou, která nabízí právní služby se specializací na obchodní
právo, právo společností, fúze a akvizice, mezinárodní právo soukromé, nemovitosti, investice, soudní
a rozhodčí řízení, smluvní právo, franchising, logistiku,
farmaceutické právo, soutěžní právo, pracovní právo
a příbuzné obory.
Práce našich advokátů je oceňována pro vysokou kvalitu právních služeb a dlouholetou zkušenost.
Úspěch naší činnosti pro klienty je založen na osobní odpovědnosti a plném pochopení jejich potřeb.
Zastupujeme společnosti v širokém spektru obchodní činnosti a zastupujeme jak národní, nadnárodní
a globální společnosti, tak společnosti vlastněné jednou osobou, i začínající společnosti. Spolupracujeme
s mnoha mezinárodními právními firmami. Snažíme
se být našim klientům dlouholetým partnerem pro každodenní problémy, stejně tak jako pro větší a méně
časté transakce. Mnoho advokátů přichází pouze se

Bubník Myslil & Partners, advokáti
Národní 32
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 947 317
e-mail: info@bmpartners.cz
www.bmpartners.cz
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CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.,
advokátní kancelář
Císař, Češka, Smutný je jednou z největších a nejstarších advokátních kanceláří v České republice. Komplexní právní poradenství poskytuje tým
téměř 100 odborníků, a to nejen v oblasti práva.
Za 25 let svého působení na českém právním trhu si
vydobyla reputaci stabilní a nezávislé advokátní kanceláře, která patří k důležitým hráčům českého práva,
byznysu, politiky i společnosti.
Právníci kanceláře se opírají o rozsáhlé akademické
zázemí a spolupracují s předními vědci. Kromě práce
pro klienty se podílejí na legislativním procesu, bohatě publikují v odborných i populárních periodikách,
přednášejí na odborných konferencích či seminářích
a působí jako lektoři v rámci profesního vzdělávání.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Bezchybné právní řešení je samozřejmostí – celkový
obraz dotváří navržení správných manažerských
a rozhodovacích postupů, zhodnocení ekonomických, politických či společenských souvislostí a dopadů, stejně tak i správná komunikace a vytváření
optimálního mediálního obrazu.Nejen v trestních
kauzách, ale i v obchodních případech totiž rozhodují média často rychleji a účinněji než soudy. Císař, Češka, Smutný nabízí klientům více, než čekají.
Právníci nesepisují jen právní analýzy a stanoviska,
ale řeší efektivně i další záležitosti a intenzivně
spolupracují s předními odborníky neprávních
oborů z Čech i zahraničí.

OBLASTI SPECIALIZACE
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný si uvědomuje, že dělení právních služeb na jednotlivé disciplíny
je již překonané, neboť v každodenní práci se veřejné
a soukromé právo prolíná. Poskytování právních služeb na vysoké úrovni vyžaduje nejen důkladnou znalost právních předpisů, ale také jejich správnou aplikaci a hlubší znalost podnikatelského odvětví klientů.
Proto jsou týmy kanceláře rozděleny podle průmyslových sektorů a klientů, pro které pracují, a mohou tak
navrhovat komplexní řešení jejich problémů. Právě
toto organizační uspořádání umožňuje kanceláři efektivní poskytování právních služeb.
Právníci kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti v následujících oblastech: obchodní právo, veřejný sektor
a veřejné zakázky, reorganizace a insolvenční právo,
zastupování v soudních řízeních, nemovitostní právo,
právo obchodních společností, právo hospodářské
soutěže, fúze a akvizice, ochrana osobních údajů, telekomunikace a media, daňové právo, pracovní právo, bankovní a finanční právo, dopravní právo, trestní
právo, svěřenské fondy a trustové právo, transakční
poradenství.

PODNIKATELSKÉ OBORY
Právníci advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný
disponují významnými zkušenostmi v následujících
podnikatelských oborech: veřejný sektor, bankovnictví, pojišťovnictví a další finanční služby, doprava
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a logistika, nemovitosti a stavebnictví, energetika,
strojírenství, chemický průmysl a zpracování ropy,
zemědělství, potravinářství, životní prostředí a odpadové hospodářství, média a mediální služby, professional services a další služby.

KLIENTI KANCELÁŘE
Mezi klienty kanceláře patří významné české a mezinárodní společnosti, státní podniky, orgány veřejné
správy, ale i střední podniky a fyzické osoby. Mezi nejvýznamnější klienty kanceláře patří např. Česká spořitelna, KKCG, České dráhy, Čepro a další společnosti
z Czech Top 10.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘÍPADY
ČEPRO
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný v březnu
úspěšně zakončila mnohaleté soudní řízení v případu miliardových podvodů chystaných na společnost
ČEPRO organizovanou zločineckou skupinou kolem
Martina Pechana a Radovana Krejčíře. Právě Krejčířovi
Vrchní soud v Praze ve středu 28. 3. 2018 potvrdil 15 let
trestu odnětí svobody. Soud konstatoval, že společnost ČEPRO byla nepochybně uvedena v omyl a že
pohledávky ve výši 2,6 mld. Kč byly fiktivní a vytvořili
je obžalovaní vedení Krejčířem; advokátní kanceláři
se tak podařilo uchránit tuto částku ze státních peněz. „Dnešní rozhodnutí je významným mezníkem pro
řadu kauz, ve kterých se Čepro brání proti kriminálním
atakům organizovaných zločineckých skupin. Skutečnost, že odvolací soud potvrdil odsouzení Radovana
Krejčíře za trestný čin přípravy a pokusu podvodu,
předurčuje také pozitivní výsledek dalších řízení, včetně těch civilních,“ uvedl Jaromír Císař v tiskové zprávě
společnosti ČEPRO.
Císař, Češka, Smutný zastupuje ČEPRO i v řízení u Obvodního soud pro Prahu 1, který v březnu odsoudil
bývalé manažery Tomáše Kadlece a Alexandra Houšku za spáchání trestného činu porušení povinnosti
při správě cizího majetku. Oběma obžalovaným uložil
soud shodně trest odnětí svobody v délce 4 let a povinnost uhradit poškozené společnosti ČEPRO způsobenou škodu v celkové výši přes čtvrt miliardy korun.
Třetím úspěchem spolupráce se společností ČEPRO
byl výmaz záznamu o zahájení insolvenčního řízení

z obchodního rejstříku společnosti ČEPRO, které bylo
zahájeno JUDr. Vladimírem Bartošem v roce 2011,
a které Městský soud v Praze už v únoru 2018 označil
za šikanózní.

České dráhy
Zastupování Českých drah při převodu železničních
stanic na Správu železniční dopravní cesty. Práce
kanceláře na transakci v hodnotě 3,25 miliardy korun
významně přispěla k dokončení transformace české železnice a vytvoření konkurenčního prostředí na
drahách.

Hlavní město Praha
Zastupování Hlavního města Prahy při vyjednávání
se zahraničním vlastníkem o úpravě smluvního vztahu na pronájem Škodova paláce. Výsledkem byly významné finanční úspory na straně hlavního města.

OCENĚNÍ KANCELÁŘE
Popáté v řadě získala advokátní kancelář Císař, Češka,
Smutný ocenění Právnická firma roku v kategorii Pro
bono a společenská odpovědnost (2013–2017) a pro
rok 2017 byla také vítězem kategorie Transakční poradenství. V roce 2018 se stala historicky prvním laureátem Ceny za odpovědný růst v žebříčku CZECH TOP
100.

JINÁ DIMENZE ŘEŠENÍ – VŠE CHÁPEME
V SOUVISLOSTECH
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný působí
v mnoha oblastech a její činnost má výjimečný přesah. Nahlíží na problémy v mezinárodních souvislostech a perspektivách, proto je společník kanceláře
JUDr. Pavel Smutný zároveň prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a výrazným podporovatelem dalších podnikatelských a filantropických
aktivit, je také presidentem nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND, který společníci kanceláře založili v roce 2009. Společník JUDr. Petr Michal, Ph.D. je
členem představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy, to přináší klientům kanceláře lepší
pochopení vztahů v Praze. V roce 2013 byla založena
ve spolupráci s předním českým odborníkem na insolvenční právo JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D. Administrace insolvencí CITY TOWER, která v současné

Významné advokátní kanceláře | 2019 | 117

době vykonává zejména funkci insolvenčního správce. Společník JUDr. Petr Michal, Ph.D. je také členem
správní rady New Silk Road Institute Prague, který přispívá k šíření myšlenek vzájemné spolupráce mezi zeměmi Evropy a Asie a hledání nových cest a způsobu
komunikace i ekonomické spolupráce v rámci široce
pojatého konceptu Nové Hedvábné stezky.

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný je také dlouhodobým partnerem Českého národního symfonického orchestru a festivalu Prague Proms. V letošním roce
poskytovala zdarma právní poradenství filmu Hovory
s TGM, který vznikl ke stému výročí založení našeho
státu. Film vstoupí do kin 18. října, v den oficiálního
prohlášení nezávislosti československého národa.

PRO BONO A CSR

Podpora mecenášství

Klíčem k úspěchu – advokátní kanceláře i jejích klientů – je rovněž kultura a její rozsáhlá podpora. V roce
2009 založili společníci kanceláře nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND, který shromažďuje dary od
soukromých mecenášů za účelem podpory kulturních
projektů, zejména v oblasti klasické hudby a výtvarného umění. Spojuje korporátní a individuální sponzory,
s jejichž pomocí může realizovat projekty, které by jinak neměly šanci vzniknout. Fondu se podařilo vybrat
již více než 40 milionů korun.

Aktivity BOHEMIAN HERITAGE FUND pomáhají utvářet
českou kulturu, a tedy i identitu v mezinárodním kontextu, kam právem patří. Nadační fond shromažďuje
soukromé mecenáše české kultury, spojuje další korporátní sponzory na velkých projektech a tím vytváří
silný multiplikační efekt při podpoře výjimečných
kulturních projektů, které by jinak nebylo možné realizovat. Cílem působení nadačního fondu je i motivace
dalších mecenášů k podpoře výjimečných kulturních
projektů.

Ochrana a rozvíjení českého kulturního dědictví

Celonárodní sbírka na nové varhany v katedrále
sv. Víta

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný financuje
provoz nadačního fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND,
který má za cíl zdůrazňovat a rozvíjet evropský rozměr
českého kulturního dědictví. BOHEMIAN HERITAGE
FUND je partnerem celé řady vynikajících pražských
i regionálních kulturních institucí.

Podpora unikátních projektů
Ve spolupráci s nadačním fondem BOHEMIAN HERITAGE FUND každoročně vzniká Národní festival
Smetanova Litomyšl a Smetanova výtvarná Litomyšl.
Partnersky podporuje festival Concentus Moraviae,
barokní orchestr Collegium 1704, hudební festival Lípa
Musica, Národní divadlo, festival Janáček Brno nebo
Cenu Arnošta Lustiga, která se každoročně uděluje jedné výrazné české osobnosti, která se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužila o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot vyjádřených
hesly Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost.
Za rok 2017 byl laureátem česko-americký podnikatel
židovského původu Paul Rausnitz – jeho elán a životní
nezdolnost jsou pro nás velkou inspirací. Cena je díky
své vysoké prestiži a široké medializaci skutečně inspirujícím okamžikem českého společenského dění. Řadě
subjektů samozřejmě naše kancelář poskytuje v rámci
spolupráce i právní služby a poradenství.

Kancelář i fond dlouhodobě podporují celonárodní
sbírku na nové varhany pro katedrálu sv. Víta v Praze.
V letošním roce se advokátní kancelář Císař, Češka,
Smutný zapojila do celonárodní sbírky mj. adopcí
jedné z velkých píšťal. Adopce je darem nejen pro ni
k 25. výročí založení, ale také pro české kulturní dědictví a Českou republiku, která v letošním roce slaví
100 let své existence. Adopce píšťaly kanceláří je završením její činnosti.
Kancelář Císař, Češka, Smutný a Bohemian Heritage
Fund se podílí na organizaci kampaně i národní sbírky
od samého začátku. Kromě toho podvakrát uspořádaly vánoční benefiční koncerty pro svatovítské varhany
v pražském Rudolfinu, na nichž se podařilo vybrat
řádově statisíce korun. Na nové varhany je v současné době vybráno téměř 65 milionů korun, což je přes
85 % celkové potřebné částky.
Společník kanceláře JUDr. Pavel Smutný podporuje
sbírku i ze své vlastní iniciativy – spolu se zásadními českými osobnostmi českého kulturního života
je členem Společenství svatovítské katedrály, které
dlouhodobě usiluje o realizaci stavby nových varhan
jakožto symbolu České republiky a české státnosti.
Společenství sestává z volených a uznávaných před-
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stavitelů světa vědy a umění, politiky a věcí veřejných,
hospodářství, kultury a profesních komor v odkazu na
Jednotu pro dostavbu chrámu, která stála za poslední
dostavbou katedrály. O organizaci tohoto Společenství požádal kardinál Duka nadační fond BOHEMIAN
HERITAGE FUND, protože jedinečným způsobem dokáže sdružovat soukromé mecenáše české kultury.

Ocenění Granátová hvězda
BOHEMIAN HERITAGE FUND každoročně uděluje ocenění Granátová hvězda osobnostem českého umění
za celoživotní přínos českému kulturnímu dědictví.
V letošním roce ocenění obdržel český klavírní virtuóz
Ivan Klánský, v předchozích letech fenomenální česká
cembalistka Zuzana Růžičková či proslulá operní pěvkyně a herečka Soňa Červená.

Diskuzní setkání Artmach
Filantropický ráz mají také diskuzní setkání ArtMach,
při kterých se na otevřené platformě setkávají lidé
z byznysu, mecenáši, odborníci, umělci i široká veřejnost, aby hovořili o aktuálních otázkách podpory nejrůznějších kulturních odvětví.

Časopis Heritage
Od roku 2018 vydává BOHEMIAN HERITAGE FUND
čtvrtletník Heritage, který přináší aktuální informace
o kulturních a uměleckých akcích fondu. Široce se
věnuje problematice mecenášství a podpoře kultury
obecně.

Podpora vzdělávání
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný vedle kultury
a umění podporuje také vzdělávání. Letos v kanceláři
absolvovali čtyřtýdenní stáž čínští studenti. Projekt se
uskutečnil ve spolupráci s European Centre for Career
Education.
Prostřednictvím advokátní kanceláře, obchodních komor i nadačního fondu kancelář usiluje o znovuprosazení České republiky a českého genia ve světě a podtržení znamenitosti české kultury. Jen díky dokonalé
souhře všech těchto faktorů může svým klientům nabídnout JINOU DIMENZI ŘEŠENÍ.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o.,
advokátní kancelář
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 224 827 884
e-mail: ak@akccs.cz
www.akccs.cz
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Clifford Chance Prague LLP,
organizační složka
Mezinárodní advokátní kancelář Clifford Chance poskytuje ze své pražské pobočky komplexní
právní a daňové poradenství pro Českou a Slovenskou republiku již od roku 1995.
Za poslední dvě dekády se kancelář rozrostla na více
než 40 právních a daňových poradců, kteří poskytují
komplexní poradenství v rámci nejrůznějších domácích i mezinárodních transakcích v oblasti komerčního práva, a to nejen v oblasti práva českého, ale
také slovenského, anglického a evropského. Mezinárodní právní ratingové publikace nás pravidelně
označují jako jedničku v mnoha klíčových oblastech
práva.

KORPORÁTNÍ PRAXE
Právníci z naší korporátní praxe poskytují poradenství v celé řadě otázek souvisejících s korporátním
a obchodním právem se zaměřením na fúze a akvizice, otázky týkajících se práva obchodních společností, komerčního práva či problematiky regulace.
Mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v sektorech private equity, energetika a infrastruktura, zdravotnictví, přírodní vědy, v chemickém průmyslu či médiích
a telekomunikaci.

Vybrané transakce právního poradenství
z poslední doby:
Indorama Ventures Public Company Limited,
jednomu z předních světových výrobců v pet-

rochemickém průmyslu a přednímu světovému
výrobci vlněné příze, v souvislosti s navrhovanou
akvizicí společnosti Kordárna Plus, a.s., která je
českým průmyslovým výrobcem textilií a předním evropským výrobcem kordových textilií pro
pneumatiky.
Swiss Life AG ohledně akvizice přední české poradenské společnosti Fincentrum a.s.

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

Vybrané transakce právního poradenství
z poslední doby:
Goldman Sachs ohledně aspektů českého práva v souvislosti s refinancováním portfolia nájemních rezidenčních nemovitostí společnosti
RESIDOMO, s.r.o. prostřednictvím emise dluhopisů; toto portfolio představovalo největší soukromé portfolio nájemních nemovitostí v České
republice.
Československá obchodní banka, a.s. v souvislosti s financováním akvizice společností skupiny
PepsiCo v České republice, na Slovensku a v Ma-
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ďarsku českým výrobcem nealkoholických nápojů
Karlovarské minerální vody (KMV).

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

Vybrané transakce právního poradenství
z poslední doby:
CA Immo při akvizici kancelářské budovy Visionary
od Skanska Property v hodnotě 1,8 mld. Kč.
Cromwell Property Group v souvislosti se smlouvu
o strategickém partnerství se společností Linkcity,
začleněnou do skupiny celosvětové stavební společnosti Bouygues Construction, ohledně plánovaného portfolia industriálních nemovitostí v hodnotě 500 mil. EUR.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
Sporné otázky řešíme v celé řadě sektorů, ať již financí, nemovitostí, insolvencí, soutěžního práva, regulatoriky nebo dalších. Specialisté v našem týmu mají
rozsáhlé zkušenosti ve sporné agendě a mohou ji unikátním způsobem kombinovat s detailní znalostí substantivních otázek, ze kterých spory vznikají. Docent
Tomáš Richter by zvolen členem národního nominačního výboru pro rozhodčí řízení vedená u International Chamber of Commerce a v roce 2018 byl členem
šesti rozhodčích senátů, ve dvou případech předsedal
a v jednom rozhodoval jako jediný rozhodce.

Vybrané transakce právního poradenství
z poslední doby:
Zastupování přední české ocelářské společnosti
v souvislosti s několika spory před německými soudy ohledně soukromoprávního vymáhání škody
způsobené porušením soutěžního práva.
Zastupování mezinárodní energetické společnosti
a mezinárodní chemické společnosti v soudních
sporech iniciovaných minoritními akcionáři v návaznosti na jejich squeeze-out z českých dceřiných
společností.

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Díky rozsáhlým zkušenostem specialistů z pražského týmu se naše praxe pravidelně podílí na nejvýznamnějších restrukturalizacích a insolvencích, které
v České republice probíhají. Díky úzké spolupráci
s korporátní, finanční a nemovitostní praxí je náš tým
schopen poskytovat klientům špičkové poradenství
i v rámci těch nejkomplikovanějších transakcí na trhu.

Vybrané transakce právního poradenství
z poslední doby:
TEMPERATIOR jako společnosti poskytující financování k provedení reorganizace společnosti OLEO
CHEMICAL a.s.
Komerční bance jako největšímu věřiteli v souvislosti s restrukturalizací zadluženosti skupiny ČKD
a insolvenčním řízením proti společnosti ČKD PRAHA DIZ, včetně zastupování Komerční banky v roli
předsedy věřitelského výboru.

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka
Jungmannova 745/24 — Jungmannova Plaza
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 555 222
e-mail: prague-office@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
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Čermák a spol.
Advokátní a patentová kancelář Čermák a spol.
patří k největším a nejuznávanějším ryze českým
kancelářím specializovaným na právo duševního
vlastnictví (průmyslové práv, 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 místo mezi dalšími významnými
kancelářemi.
Čermák a spol. se pravidelně umisťuje na předních
příčkách odborných domácích i mezinárodních publikací hodnotících advokátní kanceláře a jednotlivé advokáty v evropském i světovém měřítku.
V letech 2010 a 2011 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.
Advokátní kancelář Čermák a spol. poskytuje veškeré
právní služby nejen v rámci České republiky, ale i na
Slovensku a na evropské úrovni (zejména zastupování před Evropským patentovým úřadem a Úřadem
EU pro duševní vlastnictví). Většina klientů především
v oblasti průmyslových práv využívá výhod vyplývajících ze zastupování jedinou kanceláří v obou zemích.
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 a TAGLAW. Současně
je společnost aktivní v mezinárodních asociacích
INTA, AIPPI, LES, IBA, AIJA 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.
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Čermák a spol.
Elišky Peškové 735/15
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 167 111
e-mail: info@apk.cz
www.apk.cz
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DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., (dále
také jen „DBK PARTNERS“ nebo jen „advokátní kancelář“) je významnou českou advokátní
kanceláří, která dlouhodobě poskytuje svým klientům komplexní právní služby. Tým DBK PARTNERS je tvořen zkušenými právníky různého zaměření a odborných specializací.
DBK PARTNERS při poskytování právních služeb
úzce spolupracuje s celou řadou externích odborníků, od spolupracujících advokátů – specialistů, po
soudní znalce, auditory, daňové poradce či překladatele. DBK PARTNERS také dlouhodobě spolupracuje se zahraničními advokátními kancelářemi po
celé Evropě i jinde na světě.

Společníky advokátní kanceláře v současné
době jsou:

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

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

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

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

DBK PARTNERS poskytuje právní služby
zejména v následujících oblastech:
právo obchodních společností,
přeměny obchodních společností, akvizice,
transakční poradenství,
veřejné zakázky,
daňové právo,
správa a řízení společností,
závazkové právo,
trestní právo,
soudní spory, rozhodčí a jiná řízení.

PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ,
AKVIZICE, TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ
Oblast fúzí a akvizic (M & A) je jednou z nejvýznamnějších právních oblastí, kterým se DBK PARTNERS
věnuje.
V praxi přitom činnost advokátní kanceláře v této oblasti přesahuje právní rámec a je doplněna službami
z účetní, znalecké i daňové sféry. Výjimečná je komplexita poskytování právních služeb ze strany DBK
PARTNERS, která přesahuje běžné M & A transakce.
Advokátní kancelář stojí často po boku klientů již
při prvotním vytipování investice a pomáhá transakci nejen realizovat, ale i vhodně strukturovat,
pomáhá při zajištění financování transakce, včetně
zpracování s tím související dokumentace, a samozřejmě poskytuje pro klienty i tzv. posttransakční
poradenství.

Služby poskytované DBK PARTNERS v rámci
transakčního poradenství zahrnují zejména:
detailní přípravu struktury transakce,
provedení právního auditu (due diligence),
sjednání daňové a účetní due diligence u spolupracujících daňových a účetních poradců,
přípravu a projednání transakční dokumentace,
sestavení projektu přeměny,
kontrolu dodržování relevantních právních
předpisů,
právní pomoc při zajišťování financování transakce, poradenství po realizaci transakce.

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

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

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

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

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

Služby poskytované v oblasti daňového práva
zahrnují zejména:
daňové aspekty fúzí a akvizic,
mezinárodní zdanění a navrhování vhodných daňových struktur,
řešení daňových sporů a jednání s finančními úřady
a soudy,
posuzování transakcí z pohledu DPH a navrhování
vhodných postupů.

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

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

příprava všeobecných obchodních podmínek.

TRESTNÍ PRÁVO
DBK PARTNERS poskytuje komplexní právní služby
v oblasti trestního práva, a to nejen ve vztahu k obhajobě fyzických osob nebo právnických osob, ale i zastupování poškozených v rámci adhezního řízení.

SOUDNÍ SPORY, ROZHODČÍ A JINÁ ŘÍZENÍ
DBK PARTNERS má dlouholeté zkušenosti se zastupováním klientů před obecnými soudy i v rozhodčích
řízeních. Samozřejmostí je kompletní vedení sporu,
včetně účasti u soudních jednání.
DBK PARTNERS dále poskytuje právní služby a poradenství mimo jiné i v oblastech správního práva, práva
nemovitostí, práva kolektivního investování a pracovního práva.

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

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO
Mezi službami DBK PARTNERS nechybí samozřejmě
ani příprava a revize smluvní dokumentace, a to jak
v rámci podnikatelské činnosti klientů, tak i při řešení
jejich soukromých záležitostí.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří
v oblasti závazkového práva obsahují zejména:
příprava a revize smluvní dokumentace,
důkladná analýza sjednaných práv a povinností
a mitigace rizik na straně klienta,

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 244 912 463
e-mail: ak@dbkp.cz
www.dbkp.cz
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Deloitte Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Deloitte Legal poskytuje
klientům komplexní právní servis a strategické poradenství v navazujících oblastech.
Experience the future of law. Today

PARTNEŘI A VEDENÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
Jan Spáčil,
Managing Partner

Nejsme jen tradiční advokátní kancelář. Při spolupráci
vycházíme ze zkušeností mezinárodních týmů Deloitte
využívajících špičkových odborníků z celého světa i z podrobné znalosti místního prostředí. V současné době zastupujeme stovky klientů z České republiky i ze zahraničí.
Mezi nimi banky, pojišťovny, velké výrobce a poskytovatele širokého spektra služeb.
Spolupráce v rámci Deloitte nám umožňuje rozumět
podnikání klientů v praktickém kontextu a vytvářet nové
přístupy reagující na měnící se potřeby klientů, trhu i nové
formy ekonomiky. Můžeme tak poskytovat služby, které
jsou co nejvíce prakticky orientované a už dnes naše klienty připravují na budoucí výzvy jejich podnikání.
Jsme advokátní kancelář s vysokým standardem poskytovaných právních služeb a širokým expertním, jazykovým, personálním i technologickým zázemím. I díky tomu
patříme k předním advokátním kancelářím v České republice. Své zastoupení máme v největších českých městech, tedy v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a také v Hradci Králové. V České republice působí více než 80 profesionálů.
Nacházíme se tak v TOP 3 největšími kancelářemi na trhu.
Jsme součástí celosvětové sítě právních kanceláří sdružených v rámci Deloitte Legal, čítající přes 2 500 právníků
propojených s celosvětovou sítí expertů skupiny Deloitte.

Martin Bohuslav,
Managing Partner

Jan Kotous,
Managing Partner
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Vladimír Ambruz,

Ivan Telecký,

Founder

Commercial/Litigation

Tomáš Babáček,

Olga Kaizar,

Tax Litigation/Public regulation

Real Estate

Jaroslava Kračúnová,

Jakub Hájek,

Business Integrity

Corporate Law

Petr Suchý,

Václav Filip,

M & A, Financing

ICT/TMT

Jan Procházka,
Labour Law/Banking & Finance

Jako právníci víme, že svět se mění. Budoucnost je příležitost! Velké myšlenky však potřebují podporu. Soustřeďte se na jejich uskutečnění a starost o právní rámec
nechte na nás. Budeme vás jistit. Zajímáte nás. Ať se věnujete vesmírnému výzkumu, nebo zůstáváte nohama
pevně na zemi.
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Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Italská 67
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 246 042 100
e-mail: legal@deloittece.com
www.deloittece.com
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Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
Dentons je největší právní firmou světa a globálním synonymem pro kvalitu a přidanou hodnotu právních služeb.
Patří mezi lídry žebříčků elitních právnických firem
Acritas Global Elite Brand Index a BTI Client Service
30 Award. Prestižní byznysové a právní publikace ji
uznávají za jednoho z největších inovátorů v právních službách, mimo jiné díky projektům Nextlaw
Labs a Nextlaw Global Referral Network. Polycentrický přístup a prvotřídní kvalita týmu Dentons nám
umožňuje měnit status quo v oboru s cílem prosazovat zájmy klientů ve více než 170 kancelářích ve
více než 75 zemích světa.

né agendy. 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 Chambers Global a Europe, Legal 500
a IFLR 1000.

PRAŽSKÁ KANCELÁŘ
V pražské kanceláři Dentons působí tým 68 právníků
včetně 16 partnerů. V České republice poskytujeme
klientům právní poradenství od roku 1991. Služby
pražské kanceláře Dentons pokrývají jak transakční
činnost, tak i právní záležitosti spojené s běžným
provozem podniku.
Zahraničním i domácím klientům poskytujeme široké spektrum služeb včetně obchodního korporátního práva (fúze a akvizice, zakládání joint ventures,
restrukturalizace, corporate governance), private
equity/venture capital, bankovnictví, financování
a kapitálového trhu, realitních transakcí, pracovního a trestního práva, práva hospodářské soutěže,
regulatorních otázek, compliance a související spor-

Michal Hink je vedoucím partnerem Dentons pro
Českou republiku od 1. ledna 2019, kdy převzal vedení od Ladislava Štorka. Hink je partnerem a spoluvedoucím nemovitostní praxe v pražské kanceláři
Dentons. Má 18letou praxi v oblasti transakcí a developmentu velkých nemovitostních celků v České
republice, na Slovensku a v regionu střední a východní Evropy. Pravidelně poskytuje poradenství
při akvizicích a prodejích nemovitostních projektů,
jejich financování a pronájmech, při výstavbě logistických a tzv. „built-to-suit“ projektů, a to včetně
souvisejících regulatorních otázek.
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VYBRANÁ OCENĚNÍ
Právní firma roku v CEE, Chambers Europe Awards
2018 a 2015
Mezinárodní právní firma roku, The Lawyer Awards
2017
Evropská právní firma roku, Chambers Europe
Awards 2017
Právní firma roku pro mezinárodní kancelář 2016,
EPRAVO.CZ
9 x Právní firma roku v kategorii Developerské a nemovitostní projekty, EPRAVO.CZ
Nejlepší právní firma v České republice, IFLR Women in Business Law 2016 a 2017

VYBRANÉ TRANSAKCE
Poradenství Rockaway při vytvoření společného
podniku se skupinami EPH a PPF a přesunem jejích
e-commerce aktivit na JV společnost.
Poradenství Draslovka Holding při globální expanzi,
včetně akvizice jihoafrického distributora fumigantů, společnosti Agrisoil.
Poradenství skupině Seven Energy při několika potenciálních akvizicích konvenčních elektráren napříč Evropou, včetně poradenství při účasti v tendru
na akvizici elektráren v Megalopoli a Meliti v Řecku
od PPC.
Poradenství KKCG v souvislosti s výstavbou závodu
na výrobu metanolu v USA.
Poradenství Residomo při vydání seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 680 milionů eur.
Poradenství R2G při financování akvizice First Quality Nonwovens Inc. a First Quality Nonwovens, předních výrobců netkaných textilií v USA a Číně ve výši
260 milionů dolarů.
Poradenství Rockaway při refinancování přední
evropské on-line cestovní kanceláře Invia ve výši
80 milionů eur.
Poradenství Raiffeisenbank při refinancování skupiny Tristone Flowtech.
Poradenství Komerční bance v souvislosti s restrukturalizací a insolvenčními řízeními několika společností z holdingu Vítkovice Machinery Group.
Komplexní poradenství společnosti MOTORPAL při
úspěšné reorganizaci.
Poradenství britskému fondu Alcentra v souvislosti
s insolvencí společnosti OKD.
Poradenství CPI Property Group při akvizici portfolia 11 retailových nemovitostí od CBRE (včetně
6 nákupních center) v České republice, Maďarsku,

Polsku a Rumunsku a při souvisejícím refinancování obchodních center v Polsku, České republice
a Maďarsku.
Poradenství Penta Investments při prodeji Florentina, největšího kancelářského a obchodního komplexu v centru Prahy, čínské skupině CEFC.
Poradenství HB Reavis při prodeji administrativního
komplexu Metronom Business Center ČS nemovitostnímu fondu.
Poradenství Guyana Holding při prodeji 100% podílu ve společnosti Škodův palác s.r.o., vlastníka Škodova paláce v Praze 1.
Poradenství Skanska Property při prodeji administrativních budov Visionary a FIVE.
Poradenství Stage Capital při prodeji dvou logistických parků v blízkosti Plzně společnosti CBRE.
Zastupování Residomo ve sporech proti skupině
ARCA v hodnotě až několika miliard korun.
Úspěšné zastupování Sev.en EC, provozovatele
elektrárny Chvaletice, před Nejvyšším správním
soudem ve sporu o přiznání úroku z darovací daně
na bezplatné emisní povolenky, kterou Česká republika zavedla v letech 2011 a 2012 v rozporu
s právem EU.

Dentons Europe CS LLP, organizační složka
V Celnici 1034/6
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 236 082 111
e-mail: prague@dentons.com
www.dentons.com
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DIAMANT & PARTNERS s. r. o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář DIAMANT & PARTNERS
v čele se svým zakladatelem Mgr. Ing. Michalem Diamantem nabízí svým klientům širokou
škálu právních služeb s důrazem na kvalitu
a individuální přístup.
Jsme moderní nezávislá advokátní kancelář
21. století s mladým talentovaným týmem, zaměřená na komplexní řešení problémů svých klientů.
Naše kancelář se nachází v úplném centru Prahy
na Karlově náměstí 17, přímo u zastávek metra B
a tramvají s možností vlastního parkování pro naše
klienty. Využíváme nejmodernější technologie (privátní cloud, online komunikaci, elektronické výstupy, bankovní šifrování) a důrazně dbáme na nadstandartní zabezpečení všech citlivých dat, která
jsou chráněna na bankovní úrovni.
Právní služby poskytujeme českým i zahraničním
klientům s důrazem na kvalitu, výjimečný osobní přístup, vysoké pracovní nasazení a maximální
prosazování zájmů klienta. Plně rozumíme potřebám podnikatelů – sami jimi jsme.
Klientům navrhujeme kreativní a účelná řešení,
na kterých spolupracujeme se špičkovými specialisty - mimo jiné s advokátem s mnohaletou praxí
v exekutorském úřadu, insolvenčním správcem se
zvláštním povolením, vybranými exekutory, notáři,
znalci a daňovými poradci.

SPECIALIZACE
Při poskytování právních služeb pomáháme s případy z různých oblastí práva.

Zaměřujeme se na:
korporátní a obchodní poradenství;
právo nemovitostí;
trestní právo;
řešení sporů;
občanské právo;
správu a ochranu osobního majetku;
vymáhání pohledávek (exekuční, insolvenční
řízení).

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?
připravíme či zrevidujeme transakční
dokumentaci;
provedeme Vás due diligence při koupi či prodeji
společnosti nebo nemovitosti;
zastoupíme Vás ve sporném i nesporném řízení,
rozhodčím řízení;
budeme Vaším odborným konzultantem;
založíme Vaši obchodní společnost;
zajistíme Vám obhajobu v jakékoliv fázi trestního
řízení;
nastavíme parametry pro optimální fungování
Vašeho podnikání;
vymůžeme Vaše pohledávky a budeme Vás bránit před neoprávněnými požadavky třetích osob.
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OCENĚNÍ
Advokátní kancelář pokračuje v úspěších jejího zakladatele Mgr. Ing. Michala Diamanta, oceněného Global
Law Experts – Recommended Attorney. Advokátní
kancelář je díky svým nadstandardním a precizním
právním službám držitelkou řady ocenění udělovaných renomovanými organizacemi:
Global Law Experts – Recommended Firm oslavující vynikající kvalitu, inovace a výkonnost v rámci
celé právní komunity
Corporate LiveWire – Winner Legal Awards 2016
(Corporate Lawyer of the Year) oslavující talenty
a pokračující oddanost vítězů ocenění, kteří se vyznačují výkonem a spokojeností zákazníků
Corporate LiveWire – Winner Global Awards 2017
(Excellence in Corporate Law Services)
Global Excellence awards 2019 – Best Corporate & Commercial Law Firm
IAE Award 2019 – Tax Law
Ocenění si vážíme. Jsou pro nás důkazem naší kvalitní práce a motivují nás k dalšímu rozvoji a vítězstvím
společně s našimi klienty.

DIAMANT & PARTNERS s. r. o.,
advokátní kancelář
Karlovo náměstí 17
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 212 247 232
e-mail: info@diamantpartners.com
www.diamantpartners.com
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DLA Piper Prague LLP,
organizační složka
DLA Piper je globální advokátní kancelář působící ve více než 40 zemích světa, se silným
zastoupením v rámci regionu CEE, zaměřující
se na kompletní právní poradenství.
Naší konkurenční výhodou je specializace na průmyslová odvětví klientů, kdy naši vyprofilovaní
specialisté nabízí širokou škálu právních služeb
v 15 vybraných hospodářských sektorech. Přes
4200 právníků je připraveno poskytnout právní pomoc kdekoliv na světě.
Pražská kancelář DLA Piper působí na českém trhu
přes dvacet pět let. Tým pražské kanceláře má
25 právníků a dalších odborníků, kteří disponují
rozsáhlými odbornými zkušenostmi.
Klientům nabízíme nejen výbornou znalost českého podnikatelského a právního prostředí a praktické zkušenosti z řady podnikatelských oborů, ale
i možnost poskytnout okamžitou právní radu v jakékoliv jiné jurisdikci.
Právní poradenství poskytujeme jak mezinárodním společnostem, tak i malým a středně velkým
firmám a podnikatelům, a to vždy v souladu s celosvětovou firemní kulturou a s důrazem na kvalitu
poskytnutých služeb.
Specializujeme se na všechny aspekty obchodního
a komerčního práva související s činností našich
klientů, včetně akvizic (či založení) jejich podniků,

financovaní a provozování podnikatelské činnosti
v České republice.
V roce 2017-8 jsme poskytovali poradenství například těmto klientům: ASC Investment (Vitrablok),
Buzuluk, McBride, Cushman & Wakefield, Dr. Oetker, ŠkoFIN a UniCredit Leasing CZ.

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

MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ VÝBĚR
#1 in global M & A deal volume (mergermarket
2017)
Outsourcing Law Firm Of The Year Award (Global
Sourcing Association Awards, 2017)
Law Firm of the Year (European Gas Awards, 2017)
European Mid-Market M & A Legal Adviser of the
Year (mergemarket, 2016)
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Law Firm of the Year (JUVE Awards, 2016)
One of the most recommended law firms by corporate counsel (BTI Most Recommended Law Firms
report, 2007 – 2017)
Law Firm of the Decade/Deal Maker of the Year (Business Insider Sheffield City Dealmakers Awards,
2016)
#1 M & A global leader in mid-market (mergermarket and Thomson Reuters, 2016)
"Powerhouse" law firm for class actions and complex commercial litigation (BTI Litigation Outlook
2018 report)
Top Performer (Leadership Council on Legal Diversity), 2012-2017
CSR Innovation Award 2016 (Legal Week, 2016)
Best Firm For Pro Bono Work (Euromoney, 2016)
Best Place to Work for LGBT Equality (a national
survey and report from the Human Rights Campaign Foundation), 2007-2017
Game changer of the past 10 years (Financial Times,
2015)

vin, včetně vyjednání podmínek budoucí spolupráce obou stran.
Poradenství UniCredit Leasing CZ v řadě soudních řízení o vymáhání firemních dluhů a ve
všech otázkách souvisejících se správou kompletního portfolia nemovitostí a projektů solárních elektráren klienta, (který je poskytovatelem
finančního a operativního leasingu a úvěrového
financování nemovitostí).
Poradenství společnosti ŠkoFIN v řadě insolvenčních řízení (včetně podání žalob, kontroly
nároků, realizace zajištění, uvolnění najatého
majetku z konkursní podstaty, sporů s konkursními správci a jinými dlužníky, formálního dokončení řízení, účasti ve věřitelských výborech,
obžaloby z trestného činu).

PŘEHLED VYBRANÝCH REALIZOVANÝCH
TRANSAKCÍ ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ
Poradenství soukromé investiční společnosti
ASC Investment při akvizici společnosti Vitrablok,
divize výroby skleněných tvárnic, od francouzské
skupiny SEVES. Poradenství zahrnovalo strukturování akvizice, přípravu transakční dokumentace, zajištění poskytnutého financování a rozsáhlá souběžná jednání s prodejcem a s bankami,
které zajišťovaly financování transakce. Na této
přeshraniční transakci se podílely kanceláře společnosti DLA Piper z Německa, Itálie, USA a České republiky.
Poradenství společnosti McBride, přednímu
britskému výrobci kosmetiky a produktů pro domácnost, při přeshraničním prodeji 100% podílu
české továrny na výrobu kosmetických produktů
společnosti Alphaduct a.s.
Poradenství pro Allianz Real Estate a ING Bank
N.V. při refinancování portfolia průmyslových
a logistických nemovitostí provozovaných skupinou CTP. Transakce představovala první angažmá skupiny Allianz při financování logistických
nemovitostí v ČR.
Poradenství německému rodinnému koncernu
Dr. Oetker při akvizici značek Natura, Naturamyl
a Solamyl od českého výrobce práškových potra-

DLA Piper Prague LLP, organizační složka
Panská 2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 817 111
e-mail: prague@dlapiper.com
www.dlapiper.com
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DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením na oblast obchodního práva, zejména
finančního práva, bankovnictví, závazkového
práva a práva obchodních společností.
Partneři kanceláře, Barbora Simon Dunovská, David
Urbanec a Jan Vavřina, jsou zkušení právníci s rozsáhlou praxí v advokacii.
Unikátní pozici na trhu máme v oblasti finančního
práva a bankovnictví. Zde nabízíme klientům specifickou expertizu a mnohaleté praktické zkušenosti
zejména při přípravě transakcí zahrnujících veškeré
druhy financování, při analýze a řešení ohrožených
úvěrových vztahů, úvěrových a korporátních restrukturalizacích, vymáhání pohledávek a v oblasti insolvenčního práva.
Zkušenosti s řešením problematických, komplikovaných kauz a schopnost jít do hloubky problému nám
umožňuje dosahovat maximálně efektivního řešení.
Klademe důraz na dynamický vztah a úzkou komunikaci s klientem, osobní a aktivní přístup zaměřený
na výsledek. Dlouhodobá spolupráce s významnými
a náročnými klienty reflektuje kvalitu a výsledky naší
práce.
Od roku 2012 byla kancelář každoročně vyhodnocena
referenčním průvodcem právních firem The Legal 500
jako jedna z doporučených vedoucích firem v České
republice pro oblast Bankovnictví, finance a kapitálo-

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

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

VÝZNAMNÍ KLIENTI
Dlouhodobě zastupujeme významné klienty z bankovního a finančního sektoru a významné korporace,
např.:
Československá obchodní banka, a.s.
HSBC France – pobočka Praha
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB Factoring, a.s.
Odyssey 44, a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Banka CREDITAS a.s.
Penta Investments, s.r.o.
BELET HOLDINGS LIMITED
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VÚB a.s.
AUTOCONT a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
BONATRANS GROUP a.s.
CS STEEL a.s.
LES PRODUCTIONS UNIQUE INC.
AZURELINK LIMITED (dříve TICKETPRO LIMITED)
Arconic Czech s.r.o.
Moravia Systems a.s.
JIHLAVAN, a.s.
Czech Aerospace Industries, s.r.o.
MULTIMEDIA SYSTEMS s.r.o.
Mercuria Energy Trading S.A.

NAŠE PRAXE
V oblasti bankovnictví dlouhodobě zastupujeme
nejvýznamnější bankovní instituce na českém trhu.
Jako externí právní poradci ČSOB, a.s. působíme od
roku 1994 a opakovaně jsme uspěli ve výběrových
řízeních na tuto pozici. Asistujeme bance v mnoha
různých kauzách pro různé úseky, zejm. úsek úvěrový a právní.
Dlouhodobě spolupracujeme s HSBC France – 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.
V roce 2014 jsme byli vybráni a schváleni jako dodavatel právních služeb pro Českou spořitelnu, a.s.,
kde spolupracujeme kontinuálně na řadě případů
s odborem restrukturalizace a vymáhání pohledávek
u korporátních klientů a v oblasti korporátního bankovnictví, zejména financování M & A transakcí.
Od roku 2010 působíme jako externí právní poradce
Sberbank CZ, a.s. pro oblast rizikových úvěrů, restrukturalizací a insolvencí a opakovaně jsme uspěli ve
výběrovém řízení banky na pozici právního poradce
banky i v roce 2015 a 2016.
Stáli jsme u zrodu a rozvoje předních factoringových
společností a jsme autory, popř. konzultanty jejich
vzorových dokumentací, zároveň vystupujeme jako
právní poradci při řešení aktuálních problémů. V průběhu loňského roku jsme právně zajišťovali nová
factoringová financování v rozsahu přesahujícím několik miliard Kč.

Vzhledem k bohatým zkušenostem a úspěchům při řešení kauz ohrožených úvěrů získáváme mandát v rozsáhlých a komplikovaných restrukturalizacích, a to
finančních i korporátních. Za poslední tři roky jsme
právně zaštiťovali restrukturalizace v celkové hodnotě
cca tři desítky miliard Kč.
Úspěšně rozšiřujeme naši praxi a významnou klientelu v oblasti M & A transakcí, kde asistujeme nejenom
v procesech due diligence cílových společností a při
návrzích a negociaci kupních smluv, ale i v procesu
přípravy dokumentace pro financování M & A transakcí a jejich splácení. V posledních třech letech jsme
úspěšně realizovali řadu fúzí a akvizic o celkovém objemu 37 miliard Kč. Kč, například vstup Odyssey 44 do
DIRECT pojišťovny, dynamicky se rozvíjejícího hráče
na poli neživotního pojištění. Máme zkušenosti s komplexními korporátními restrukturalizacemi včetně složitých procesů přeměny korporací, jako například rozdělení odštěpením sloučením. Standardem kanceláře
je poskytování korporátního poradenství klientům.
Z řady rozsáhlých insolvenčních řízení máme zkušenosti zpravidla z pozice zástupce věřitelů. Abychom
prohloubili naši expertizu v oblasti insolvence, působíme i jako insolvenční správci ve společnosti AB insolvence v.o.s.
Neoddělitelnou součástí naší specializace je zastupování klientů v soudních a arbitrážních řízeních. Z řady
úspěchů v této oblasti lze v poslední době vyzdvihnout
např. úspěch při obraně ČSOB v souvislosti s uplatněním bankovních záruk vystavených v souvislosti s dostavbou elektrárny Chvaletice.

AKTUÁLNÍ REFERENCE
Bankovnictví & Finance
Právní poradenství ČSOB při obraně právní pozice
banky jako výstavce akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu Královopolská
Ria ve prospěch Sev.en EC v souvislosti s dostavbou
elektrárny Chvaletice, právní asistence při uplatnění
záruk a protizáruk, zastupování banky v řadě souvisejících soudních řízení s výstavcem záruk, beneficientem záruk a výstavcem a příkazcem protizáruk.
Právní poradenství HSBC při řešení úvěrové angažovanosti předního světového výrobce obráběcích
strojů, revize původní a příprava nové úvěrové a za-
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jišťovací dokumentace (téměř všechny druhy zajišťovacích smluv).
Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního
financování klientů zejména segment SME, právní
due diligence cílových společností, aktiv určených
k zajištění financování, stanoviska ke smlouvě o převodu obchodních podílů/akcií a dalším vybraným
dokumentům (posouzení rizik, nedostatků a doporučení změn), příprava kapacitního posudku.
Právní podpora HSBC při uplatňování nároků proti
přednímu světovému výrobci smartfonů v návaznosti na neoprávněně čerpané stand-by akreditivu.
Příprava kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace pro Raiffeisenbank vztahující se k úvěru poskytovanému bankou za účelem financování nákupu
zemědělské půdy ve výši EUR 24 mil. Příprava komplexní úvěrové a zajišťovací dokumentace.
Revize a příprava upravené factoringové dokumentace a zajišťovací dokumentace ČSOB Factoring
v návaznosti na specifika globální cese pohledávek v rámci regresního, bezregresního i true-sale
factoring.

Insolvence & Finanční restrukturalizace
Organizace výběrového řízení na prodej souboru nesplácených úvěrových pohledávek ČSOB v hodnotě
cca 1 mld. Kč, příprava dokumentace pro výběrové
řízení, organizace výběrového řízení, vč. Due diligence, příprava a negociace transakční dokumentace.
Právní poradenství ČS související s vymáháním
úvěrových pohledávek za významnou společností
podnikající v oboru zpracování kůží a kožešin, nacházející se v úpadkové situaci, příprava insolvenčního návrhu a přihlášky do insolvenčního řízení,
zastupování ve věřitelských orgánech a na schůzi
věřitelů a uplatňování zastavených pohledávek vůči
tuzemským a zahraničním poddlužníkům.
Právní poradenství HSBC při řešení angažovanosti
z bezregresního factoringu poskytnuté přední evropské společnosti zabývající se distribucí a velkoobchodním prodejem mobilních telefonů.
Právní poradenství ČSOB při řešení úvěrové angažovanosti předního českého výrobce oděvního
a bytového textilu, analýza úvěrové a zajišťovací
dokumentace, Standstill Agreement, zastupování
v insolvenčním řízení (přihláška, členství v orgánech,
atd.), právní asistence při hledání strategického či finančního investora a při následném prodeji úvěrových pohledávek investorovi.

Právní poradenství ČSOB v procesu restrukturalizace úvěrové angažovanosti ve výši 30 mil. EUR (cca
762 mil. CZK) dlužníka skupiny podnikající ve stavebních a technologických celcích. Analýza restrukturalizačního plánu, analýza rizik a dopadů plánované restrukturalizace na úvěrové pohledávky banky,
včetně jejich zajištění.
Právní poradenství ČS při restrukturalizaci úvěrové
angažovanosti společnosti podnikající v oblasti pozemního, podzemního a důlního stavitelství, včetně
uplatnění práv ze zajištění.
Právní poradenství Sberbank CZ v souvislosti
s restrukturalizací skupiny podnikající v segmentu
bioplynových stanic. Analýza restrukturalizačního
plánu úvěrované skupiny, včetně analýzy rizik a dopadů plánované restrukturalizace dlužníkovi skupiny na úvěrové pohledávky, včetně jejich zajištění.

Fúze & Akvizice, Korporátní právo
Právní zastoupení Odyssey 44, a.s. při strukturaci, vyjednávání a uzavření transakční dokumentace k nabytí 50% podílu ve společnosti Direct Pojišťovna,
a.s., při zpracování a podání žádosti k ČNB a ÚOHS
ke schválení nabytí kvalifikovaného akcionářského
podílu v pojišťovně, včetně přípravy úvěrové, opční
a zajišťovací dokumentace související z financováním pojišťovny.
Komplexní právní poradenství společnosti AUTOCONT v procesu přeměny společnosti křížovou fúzi
akciové společnosti, konkrétně sloučením s dceřinou společností s právní formou s.r.o., která v důsledku fúze zaniká, za současné změny právní formy
nástupnické společnosti z a.s. na s.r.o.
Poskytování právního poradenství společnosti
LES PRODUCTION UNIQUE INC. při financování a organizaci koncertu Rolling Stones v Praze (7/2018),
včetně poradenství při vyjednávání a uzavírání
smluvní dokumentace s manažery Rolling Stones, financujícím partnerem (Bestsport, člen skupiny PPF)
a dalšími smluvními partnery a dodavateli služeb
pro organizaci koncertu.
Komplexní právní poradenství ČSOB v projektu
akvizičního financování poskytovaného na nákup
podílů ve společnosti podnikající v oblasti prodeje
a servisu obráběcích strojů pro třískové obrábění
a 3D Tiskáren.
Právní poradenství TICKETPRO LIMITED v procesu
prodeje vybraných aktiv portfolia společnosti (podíly v dceřiných společnostech v ČR a Polsku) - ce-
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losvětovému lídrovi v oblasti Live entertainment/
Ticketing – skupině Ticketmaster/Live Nation.
Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního
financování – segment SME, právní due diligence
cílových společností, aktiv určených k zajištění
financování, stanoviska ke smlouvě o převodu
obchodních podílů/akcií a dalším vybraným dokumentům, příprava kapacitního posudku.
Právní poradenství Odyssey 44 při investici do realitního projektu, příprava struktury transakce due
diligence, návrh transakční dokumentace včetně
akcionářské smlouvy. Poradenství při následném
rozprodeji nemovitého majetku.

NÁŠ TÝM:
JUDr. Barbora Simon Dunovská,
managing partner
Barbora Simon Dunovská je
partnerkou advokátní kanceláře. Svou advokátní praxi začala
v roce 1993 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních
kanceláří, kde působila od roku 1995 na pozici partnerky a vedla tým právníků specializovaný zejména
v oblasti finančního práva a bankovnictví.
Od roku 2012 byla Barbora Simon Dunovská každoročně vybrána referenčním průvodcem The Legal
500 jako doporučená advokátka pro oblast Bankovnictví, finance a kapitálové trhy.
Barbora Simon Dunovská byla uvedena v aktuálním
přehledu významných českých právniček, který sestavil měsíčník Právní rádce. Barbora Simon Dunovská je členem dozorčí rady Linky Bezpečí.

komory (IBA) a rozhodcem Rozhodčího soudu při HK
ČR a AK ČR.
Od roku 2012 byl David Urbanec každoročně vybrán
referenčním průvodcem The Legal 500 jako doporučený advokát pro oblast Bankovnictví, finance a kapitálové trhy.
David Urbanec je od roku 2017 členem I. senátu rozkladové komise při bankovní radě ČNB.

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

JUDr. Michal Koňuch,
advokát
Jazykové znalosti: angličtina,
slovenština

Mgr. David Urbanec,
partner
Svou advokátní praxi začínal
v roce 2000 v jedné z prvních
soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil
od roku 2006 do konce roku 2008
v pozici partnera. V rámci kanceláře je odpovědný za agendu soudních řízení.David
Urbanec je korespondentem mezinárodní advokátní

komoře (2013)

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, členství v České advokátní

Fúze & Akvizice, Bankovnictví & Finance; Insolvence & Finanční restrukturalizace
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JUDr. Aleš Hradil,
advokát
Jazykové znalosti: angličtina
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Insolvenční právo, Fúze & Akvizice, Obchodní právo,
Občanské hmotní i procesní

Mgr. Lucie Krčmářová,
advokátka
Jazykové znalosti: angličtina
Vzdělání: Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, členství
v České advokátní komoře (2009)
Fúze & Akvizice; Korporátní právo, Obchodní vztahy,
Pracovní právo

Mgr. Jindřich Buša,
advokát
Jazykové znalosti:
francouzština

angličtina,

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Insolvenční právo, Bankovnictví & Finance, Obchodní
právo, Závazkové právo

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 774 000
e-mail: office@dunovska.cz
www.dunovska.cz
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ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
Jsme přidružená firma největší kyperské advokátní kanceláře ELIAS NEOCLEOUS & CO v České
republice. Navazujíc na dědictví více než padesáti let v čele advokacie na Kypru, se na ELIAS
NEOCLEOUS & CO LLC obracejí největší a nejrespektovanější mezinárodní firmy, instituce a advokátní kanceláře se svými záležitostmi.

klientům je to, co nás odlišuje od ostatních právních
firem. U nás je klient na prvním místě: poskytujeme
potřebné rady, a to bez odkladu. Jsme si vědomi
toho, že pro naše klienty čas jsou peníze: jsme flexibilní a dodržujeme termíny. Děláme věci dobře napoprvé a neustále hledáme nové způsoby, jak poskytnout
služby efektivněji.

Naše firma v Praze působí od konce 90. let pod názvem ANDREAS NEOCLEOUS & CO a nedávno změnila
své jméno na ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář tak, aby odpovídalo názvu kyperské firmy.
Naším cílem společně s kolegy z Kypru je poskytovat
našim klientům komplexní služby s využitím mezinárodní spolupráce za účelem dosažení stále vyšších
standardů dokonalosti, využívat nové metody při zachování základních hodnot, na nichž je naše dědictví
založeno.

Naši lidé jsou odborníci a znalci ve svém oboru. Specializace jim umožňuje se udržet v popředí, rozvíjet
odborné znalosti, a to s ohledem na složitost moderního podnikání. Stále rozšiřujeme své znalosti, jsme
obchodně zaměřeni a využíváme digitální technologii.
Sestavujeme týmy odborníků z každé oblasti tak, aby
všechny stránky zadání byly komplexně pokryty.

ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář má
k dispozici nezbytné know-how, prostředky, zkušenosti, schopnosti, inovaci a vůli poskytovat klientům
prvotřídní právní poradenství. Jsme hrdi na to, že poskytujeme obchodně zaměřené, praktické rady, které
pomáhají našim klientům splnit jejich cíle. Nasloucháme našim klientům, abychom se ujistili, že plně
chápeme to, čeho se snaží dosáhnout. Pomáháme
jim dosáhnout jejich cílů na míru poskytovaným praktickým obchodně zaměřeným poradenstvím. Naši
lidé jsou známi jako vyjednavači: máme zaslouženou
pověst ve hledání inovativních, konstruktivních řešení otázek, které vznikají. Pozornost věnovaná servisu

Síť našich kanceláří profituje z nejmodernější IT a infrastruktury řízení znalostí. Tak můžeme našim klientům poskytovat rady na základě nejnovějších informací a s nízkými náklady.
Naší silnou stránkou jsou mezinárodní zkušenosti
a znalost českého prostředí a právního řádu. Síť kanceláří ELIAS NEOCLEOUS & CO LLC umožňuje pražské kanceláři sdílet znalosti, procesy, dovednosti a IT
systémy.
ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář
poskytuje poradenství v České republice v oblasti
korporátní a v oblasti obchodního práva, duševního
vlastnictví, nemovitostí, občanského a rodinného práva, v oblasti procesního práva a rozhodčího řízení a ve
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spolupráci s přidruženými zahraničními kancelářemi
i v oblasti mezinárodního daňového plánování a dalších právních oblastech.
Pražskou kancelář ELIEAS NEOCLEOUS & CO LLC vede
JUDr. Olga Šlehoferová, narozena v Praze, absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem české i kyperské advokátní komory a má rozsáhlé zkušenosti jako senior právník v obou zemích. Má odborné
znalosti a zkušenosti v oblasti korporátního a obchodního práva a aspektech mezinárodního obchodu
a investic. Hovoří česky, anglicky a řecky. Podporuje ji
zkušený a vysoce kvalifikovaný tým právníků.

ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
Charlese de Gaulla 3
160 00 Praha 6
Tel.:
+420 222 231 025
e-mail: olga.slehoferova@neo.law
www.neo.law
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ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
advokátní kancelář
K působení v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS se v roce 2003 spojili
advokáti Olga Erhartová a Jindřich Vítek, ke
kterým v roce 2013 přistoupil ještě Ondřej
Dlouhý.
Společníci mají za sebou praxi v předních českých advokátních kancelářích a rozsáhlé zkušenosti v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností. K tomuto společnému
základu přidává dále každý zaměření na určitou
specializovanou problematiku. V současné době
v advokátní kanceláři působí cca 20 právníků.
Jsme právníci, ale rozumíme také tomu, co vyžaduje praktický hospodářský život. Víme, že
právní rada není důležitá sama o sobě, ale že má
hodnotu jen tehdy, pokud Vám pomůže dosáhnout co nejbezpečněji cíle, který sledujete. Tím
se ve své práci řídíme: našim klientům chceme
poskytnout jistotu a účinnou podporu v jejich
podnikání.
Našim cílem je vždy hledání individuálního
a pragmatického právního řešení pro konkrétní
problém nebo situaci.
Pro náležité řešení všech aspektů právních služeb spolupracujeme v rámci kanceláře též s daňovým poradcem, klientům můžeme nabídnout
služby spolupracujícího notáře, soudního znalce
pro ocenění nemovitých věcí a závodů a spřízně-

ných soudních exekutorů. V poslední době jsme
do našeho týmu přijali též interního poradce na
daně a účetnictví.
Nabízíme úroveň právních služeb, kterou očekáváte od předních právnických kanceláří, včetně
schopnosti poskytovat právní služby v anglickém
jazyce, a současně flexibilitu a osobní přístup.
Právníci naší advokátní kanceláře tvoří zkušený,
efektivní a vyvážený tým, o jehož schopnostech
hovoří nejen jeho výsledky, ale i skutečnost, že
se naše advokátní kancelář umístila mezi doporučovanými právnickými kancelářemi v žebříčku
prestižní soutěže Právnická firma roku pořádané
společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva
spravedlnosti ČR a České advokátní komory, a to
v roce 2015 v kategorii „Telekomunikace a média“ a v roce 2018 dokonce ve třech kategoriích
„Veřejné zakázky“, „Telekomunikace a média“
a „Právo informačních technologií“.

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
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zajišťování běžné korporační právní agendy (valné hromady, změny základního kapitálu, obchodní rejstřík apod.)

Hospodářská soutěž, veřejné zakázky
veřejné zakázky z pohledu zadavatele (organizace
zadávání veřejných zakázek)
veřejné zakázky ze strany uchazeče (příprava perfektní nabídky)
spojování podniků (kontrola fúzí)
kartelové právo, licenční a franšízové smlouvy
veřejná podpora
zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Zastupování v soudním řízení
zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
zastupování ve správním soudnictví, zejména ve věcech veřejných zakázek a v daňových věcech

Závazky a cenné papíry
závazky
směnky a ostatní cenné papíry

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

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

Duševní vlastnictví
ochranné známky
autorské právo
práva výkonných umělců
nekalá soutěž

Insolvenční právo
komplexní právní poradenství v souvislosti s insolvenčním řízením

Informační technologie
systémová integrace
smlouvy na vývoj SW
implementace
internetové právo

Trestní právo
zastupování v hlavním líčení i ve veřejném zasedání
podání trestního oznámení
přihlášení náhrady škody v trestním řízení
poskytnutí právní pomoci při podání vysvětlení

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

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Před založením advokátní kanceláře ERHARTOVÁ
VÍTEK & PARTNERS působil více než osm let v jedné
z největších českých advokátních kanceláří.
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Specializuje se především na právo obchodních společností, cenných papírů a veřejných zakázek.
V minulosti byl členem Komise pro občanské právo
Legislativní rady vlády České republiky a členem
Rozkladové komise ministra životního prostředí.
V současné době je rozhodcem Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky. Dále je členem Rozkladové
komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže pro oblast veřejných zakázek. Aktivně se
podílí na legislativní činnosti, a to přípravou návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy nebo
pozměňovacími návrhy pro jednotlivé poslance
Poslanecké sněmovny PČR. Věnuje se i přednáškové činnosti, zejména pro orgány státní správy
a samosprávy.

Mgr. Ondřej Dlouhý
V roce 2006 ukončil studia na právnické fakultě
Univerzity Karlovy. Ondřej Dlouhý je společníkem
advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS od roku 2013 a zodpovědným za pobočku
kanceláře v nejrychleji rostoucím městě České
republiky Milovicích. Dlouhodobě se specializuje
na právo informačních technologií, nemovitostí
a developmentu, závazkové právo, rodinné právo
a podporu start-upů.

Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukončení studia
působí jako odborný asistent na tamější katedře obchodního práva. V roce 2008 obhájil rigorózní práci
z oboru obchodní právo a v roce 2012 disertační
práci v doktorském studijním programu Teoretické
právní vědy ve shodném studijním oboru. Od roku
2002 do roku 2004 externě přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze.
Je autorem monografií Odpovědnost statutárních
orgánů obchodních společností Praha – Wolters
Kluwer ČR, a.s. a Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. Spoluautorsky se podílel na publikacích Zákon o opatřeních ke
snížení nákladů na budování vysokorychlostních
sítí elektronických komunikací. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2017, Právo cenných papírů.
1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, Občanský zákoník
I. Obecná část (§ 1 -654). Komentář. 1. vydání. Praha
: C. H. Beck, 2014, MERITUM Obchodní právo, Praha:
Wolters Kluwer ČR, a.s., Kurs obchodního práva. 1 – 4
díl, C.H. Beck, Praha, (Díl druhý – Právnické osoby,
Díl třetí – Obchodní závazky a Díl čtvrtý – Cenné papíry); Obchodní zákoník – poznámkové vydání, Linde, Praha; Das tschechische Privat und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluss des europäischen Fechte,
LIT Verlag BerlinHamburgMünster 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.

ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
advokátní kancelář
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 409 920
e-mail: recepce@akev.cz
www.akev.cz
Pobočka:
ČSA 123
289 23 Milovice
www.ak-dlouhy.cz

E

148 | 2019 | Významné advokátní kanceláře

Významné advokátní kanceláře | 2019 | 149

Eversheds Sutherland Dvořák Hager,
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Eversheds Sutherland má
v Praze a Bratislavě tým více než 50 právníků.
Patříme mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře působící v České republice a na Slovensku.
Právní služby našim klientům poskytujeme od
roku 2004. Do roku 2018 jsme se působili v České republice a na Slovensku pod značkou Dvořák
Hager & Partners.
Celosvětově se Eversheds Sutherland řadí mezi Top
15 globálních právních firem. Mezi klienty Eversheds
Sutherland patří 72 společností ze seznamu Fortune
100 a 61 z FTSE 100.
Spojení s Eversheds Sutherland přináší výhody především našim klientům. V rámci jedné kanceláře dokážeme nabídnout zkušenosti a expertízu ve všech
oblastech, které jsou pro byznys relevantní. Kromě
České republiky a Slovenska poskytujeme právní
podporu v regionu střední a východní Evropy, ale
také ve všech klíčových ekonomických centrech.
Eversheds Sutherland má více než 2 800 právníků
ve 34 zemích v Evropě, Spojených státech, Blízkém
východě, Africe a Asii. Ode všech můžete očekávat
perfektní kvalitu a servis. Naším společným mottem
je „Client Commitment. Innovative Solutions. Global
Service.“
Naším cílem je vždy nalezení nejlepšího řešení pro
konkrétní situaci. Našim klientům nasloucháme,
rozumíme jejich byznysu a chápeme, co potřebují.

Pracujeme rychle a efektivně. Komunikujeme srozumitelně. Naše řešení jsou praktická a nebojíme se za
ně vzít odpovědnost.
Vážíme si toho, že naši klienti s námi spolupracují
dlouhodobě a že jsme pro ně partnerem v oblastech,
ve kterých potřebují právní jistotu.
Naši advokáti mají rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti obchodního a korporátního práva, včetně oblasti fúzí a akvizic, pracovního práva, soudních sporů,
práva nemovitostí, životního prostředí a energetiky
i v dalších oblastech souvisejících s podnikáním.
Pravidelně nás doporučuje publikace Legal 500 pro
oblasti fúzí a akvizic, obchodního a korporátního práva, dále pro oblast práva nemovitostí, soudních sporů a pracovního práva, kde se umisťujeme na nejvyšší
příčce.
Doporučováni jsme také Chambers & Partners pro
oblasti fúzí a akvizic i korporátního a energetického
práva. V oblasti pracovního práva jsme od této agentury obdrželi špičkové hodnocení Band 1.
Další ocenění jsme získali od IFLR1000 v oblasti fúze
a akvizice, bankovnictví a finance a dále v oblasti
project development.
V soutěži Právnická firma roku jsme v roce 2018 zvítězili v kategorii Pracovní právo. Opakovaně jsme
také získali ocenění jako doporučovaná advokátní
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kancelář v kategoriích bankovnictví a finance, kapitálové trhy, fúze a akvizice, právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty a také
energetika a energetické projekty.

PARTNEŘI
JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.,
LL.M.
Managing Partner | Praha
Stanislav Dvořák je zakládajícím
partnerem kanceláře. Ve své praxi
se zaměřuje na obchodní právo,
zejména M & A, právo kapitálového trhu, a zastupování
v soudních řízeních. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti
zastupování ve správním soudnictví, a to zejména v daňových věcech.
Stanislav Dvořák absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na níž pokračoval rovněž v postgraduálním
studiu (Ph.D.). Studoval také na Thames Valley University v Londýně a postgraduálně na univerzitě v Hamburku
(LL.M.).
Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační
a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii podnikových
právníků. Je autorem knižní monografie „Kontrola spojování soutěžitelů“ (C. H. Beck). Kromě češtiny hovoří
anglicky a německy.

Mag. Bernhard Hager, LL.M.
Managing Partner | Bratislava

ce, tak na Slovensku.

Bernhard Hager je zakládajícím
partnerem kanceláře. Je rakouským advokátem, který je oprávněn
k výkonu praxe jak v České republi-

Ve své praxi se Bernhard soustředí na právní poradenství německy mluvícím klientům v oblasti obchodního
práva, energetiky, infrastrukturních projektů a stavebního práva.
Bernhard Hager absolvoval Právnickou fakultu Univerzity ve Vídni. Působil jako univerzitní lektor v litevském

Kaunasu, v roce 2000 začal pracovat v advokacii. O dva
roky později absolvoval postgraduální program na
London University (LL.M.) v oblasti práva hospodářské
soutěže a finančního práva.
Vedle advokátní praxe se Bernhard Hager věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti. Je mj. autorem
knižních monografií „Podpora obnovitelných zdrojů
na Slovensku“ a „Poskytování služeb v Rakousku“, stejně jako obsáhlého komentáře ke slovenskému právu
o veřejných zakázkách. Kromě němčiny hovoří anglicky
a slovensky.

Mgr. Jan Krampera
Partner | Praha
Jan Krampera je advokátem a vedoucím litigačního oddělení, který
je doporučovaným odborníkem
pro oblast vedení sporů prestižní
ratingovou publikací European Legal 500. Ve své praxi
se zaměřuje zejména na zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, zastupování v insolvenčních řízeních,
právo obchodních společností a má rovněž četné zkušenosti v oblasti práva nemovitostí.
S naší advokátní kanceláří spolupracuje od roku 2009.
Jan Krampera absolvoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy. Studoval rovněž na univerzitě v Lundu ve Švédsku. Kromě češtiny hovoří anglicky.

Mgr. Veronika Odrobinová
Partnerka | Praha
Veronika Odrobinová se ve své praxi zaměřuje na pracovní a obchodní právo, zejména bankovnictví
a finance a M & A. S naší advokátní
kanceláří spolupracuje od roku 2013, předtím působila
v advokátní kanceláři Weinhold Legal a Schoenherr, kde
vedla oddělení bankovnictví, finance a pracovní právo.
Veronika Odrobinová absolvovala Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy. Studovala také na Právnické fakultě
Université des Sciences Sociales v Toulouse, kde absolvovala roční studijní program zaměřený na právo EU.
Veronika Odrobinová je členkou sdružení European
Employment Lawyers Association, členkou představen-
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stva sdružení Czech Employment Lawyers Association
a členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání.
Vedle advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje
rovněž publikační a přednáškové činnosti. Je spoluautorkou Velké knihy smluvních vzorů a Komentáře k Zákoníku práce, které vyšly v nakladatelství C. H. Beck,
a také publikace Employee Share Plans. Kromě češtiny
hovoří anglicky a francouzsky.

Mgr. Tomáš Procházka
Partner | Praha
Tomáš Procházka se zaměřuje
zejména na pracovní právo, právo obchodních společností a má
rozsáhlé zkušenosti v oblasti
sporné agendy. V mezinárodním hodnocení právních
služeb Chambers Europe a Legal 500 získal v oblasti pracovního práva opakovaně nejvyšší hodnocení
Band 1.
Tomáš Procházka absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Právo studoval rovněž v Irsku na univerzitě v Limericku.
Je aktivním členem Výboru pro pracovní právo a sociální záležitosti v rámci Americké obchodní komory,
zakládajícím členem Czech Employment Lawyers
Association (CzELA) a členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání. Ministerstvo
práce a sociálních věcí jmenovalo Tomáše Procházku
zprostředkovatelem pro kolektivní pracovněprávní
spory.
Vedle advokátní praxe se Tomáš věnuje přednáškové
činnosti a pravidelně přispívá do různých odborných
časopisů. Kromě češtiny hovoří anglicky.

dinných firem, jejich vedení i vlastnictví, nástupnictví
i tzv. family business governance.
Podílí se také na řadě právních projektů v oblasti
restrukturalizací, korporátních projektů, M & A, soutěžního práva a transakcích v oblasti nemovitostí. Zabývá se
také projekty z oblasti obnovitelných zdrojů. Stanislav
Servus je aktivním členem Asociace pro soutěžní právo.
Stanislav dříve pracoval v advokátních kancelářích
Weinhold Legal a Haarmann Hemmelrath. Absolvoval
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a 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 anglicky a německy.

Mag. Annamária Tóthová
Partnerka | Bratislava
Annamária Tóthová se ve své praxi
zaměřuje zejména na oblast práva
životního prostředí a práva regulujícího infrastrukturní projekty. Zabývá se také právem, které reguluje nakládání s odpady
a obaly, energetickým a stavebním právem a právem
nemovitostí.
S naší advokátní kanceláří spolupracuje od roku 2006.
Dříve pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH. Podílela se na řadě transakcí, kdy poskytovala poradenství pro
významné mezinárodní i slovenské korporace.
Annamária vystudovala Právnickou fakultu Vídeňské
univerzity, Obchodní fakultu Ekonomické univerzity ve
Vídni a Obchodní fakultu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Kromě slovenštiny hovoří německy a anglicky.

Mgr. Stanislav Servus, LL.M.

Mgr. Lukáš Zahrádka

Partner | Praha

Partner | Praha

Stanislav Servus se zaměřuje
zejména na korporátní projekty,
M & A, soutěžní právo a transakce v oblasti nemovitostí. Dlouhodobě se věnuje problematice private clients a ro-

Lukáš Zahrádka je advokátem,
který se ve své praxi zaměřuje na
fúze a akvizice, právo obchodních
společností, bankovní a finanční
právo a právo nemovitostí.
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S naší advokátní kanceláří spolupracuje od roku 2014.
Předtím působil více než 11 let v advokátní kanceláři
Weinhold Legal, kde poskytoval poradenství celé řadě
významných mezinárodních i českých korporací.
Lukáš Zahrádka vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vedle advokátní praxe se
věnuje publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší
na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze v rámci
MBA programu. Kromě češtiny hovoří anglicky.

Oblasti, na které se zaměřujeme
PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, FÚZE
A AKVIZICE
Komplexní podpora v oblasti korporátního práva
Due diligence
Strukturování akvizic, transakční poradenství
(M & A)
Akcionářské smlouvy, joint ventures
Fúze, rozdělení, změny právní formy a jiné typy přeměn společností

OBCHODNÍ SMLOUVY, MEZINÁRODNÍ OBCHOD
A PŘEPRAVA
Smlouvy o nákupu a prodeji
Distribuční a licenční smlouvy
Financování obchodních transakcí
Právní podpora v mezinárodním obchodu
Smlouvy o přepravě

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

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

NEMOVITOSTI A VÝSTAVBA
Transakce s nemovitostmi (akvizice a development)

Nájem nemovitostí a komerčních prostor
Financování nemovitostí včetně leasingových
operací
Komplexní právní podpora při výstavbě
Zastupování ve správních řízeních v oblasti výstavby

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PPP
Kontrola fúzí, kartelové právo
Veřejná podpora, investiční pobídky
Veřejné zakázky, koncesní smlouvy
Nekalá soutěž
Zastupování v soudních a správních řízeních v soutěžních věcech

ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍCH A ARBITRÁŽNÍCH
ŘÍZENÍCH
Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
Ochrana investic
Vymáhání pohledávek

INSOLVENCE A RESTRUKTURALIZACE
Právní poradenství pro dlužníky a věřitele
Zastupování v insolvenčních řízeních a sporech vyvolaných insolvencí
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADY
Zastupování při povolovacích řízeních, EIA, IPPC
Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí
Regulace obalů
Odpadové hospodářství

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

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

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

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

TRESTNÍ PRÁVO A COMPLIANCE
Předcházení rizikům trestní odpovědnosti, compliance programy, AML
Zastupování poškozených v trestním řízení
Podpora společností při interních vyšetřováních
Prověřování trestněprávních rizik při komplexních
transakcích
Kybernetická bezpečnost

Eversheds Sutherland Dvořák Hager,
advokátní kancelář, s.r.o.
Pobřežní 394/12 — Oasis Florenc
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 255 706 500
e-mail: praha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz
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Feichtinger Žídek Fyrbach
advokáti s.r.o.
Jsme zkušenými odborníky v oboru. Realizujeme vlastní představy o moderní advokátní
kanceláři, poskytujeme Vám služby na nejvyšší
úrovni a dbáme osobního přístupu.
Klademe důraz na Vaši spokojenost s našimi službami, a vážíme si řady pozitivních referencí, od nejvýznamnějších společností ve svých oborech i od těch,
které se na svou cestu teprve vydávají.

SPECIALIZUJEME SE NA OBLAST:
korporátního práva a M & A,
práva bankovnictví a financí,
IT práva,
řešení sporů a insolvence,
nemovitostí,
energetiky.

Věříme ve svou odbornost a spolehlivost. Náš přístup nabízíme i Vám:
Vaše požadavky řešíme v požadovaném čase,
rozumíme Vašim potřebám a tomu co děláte,
Vaše problémy řešíme komplexně, zohledňujeme
jak daňové, tak obchodní aspekty Vašeho zadání,
předvídáme možná právní i obchodní rizika,
naše doporučení a řešení jsou konkrétní, jasná
a komplexní.
Najdete nás v Praze, Brně, Znojmě a Českých Budějovicích. Hovoříme i pracujeme česky, slovensky,
anglicky a německy.
Díky spolupráci se špičkovými specialisty v oblasti
daní a účetnictví jsou samozřejmě zohledňovány
účetní a daňové aspekty řešených případů.

Poradíme i v dalších odvětvích, např. v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory a zdravotnictví.
Především díky Vaší spokojenosti s naší prací a Vaší
důvěře roste počet našich klientů, rozsah služeb
i naše kancelář.
Hledáme výzvy a věříme, že právě my naplníme Vaše
potřeby.

Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o.
třída kpt. Jaroše 1932/13
602 00 Brno
Tel.:
+420 530 510 400
e-mail: brno@akfz.cz
www.akfz.cz
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FORLEX s.r.o.,
advokátní kancelář
Jsme advokátní kancelář, která působí pro své
klienty primárně v regionu Moravy a Slezska.
Máme více než 15 let zkušeností s komerční
advokacií na nejvyšší úrovni a úspěch našich
klientů je pro nás prioritou.
To znamená, že jsme pro klienta vždy k dispozici s plným nasazením a záleží nám na efektivním vyřešení
věci.
Naším cílem je poskytovat právní služby na mezinárodní úrovni za cenu odpovídající regionu, ve
kterém žijeme a působíme. Náš tým se k výzvám
staví čelem a ví, jak spolehlivě vyhovět nejnáročnějším požadavkům klientů k jejich naprosté spokojenosti a bez kompromisů.

NAŠE HODNOTY
Naši klienti nás oceňují nejen pro hlubokou znalost práva, ale také pro pozitivní přístup, se kterým
ke své práci přistupujeme. Naše kancelář zastává při poskytování právních služeb zejména tyto
hodnoty:

DOSTUPNOST
Jsme špičkový tým, který čerpá zkušenosti z více
než 15letého působení v komerční advokacii. Poskytujeme právní služby na takové úrovni, jaká byla
zatím dostupná pouze v mezinárodních centrech,
ale za cenu odpovídající našemu regionu.

FLEXIBILITA
Některé záležitosti nesnesou odklad ani kompromis a musí být zpracovány ihned a důkladně. Jsme
proto našim klientům k dispozici kdykoliv a s vysokou mírou osobního nasazení a s nadšením pro
věc.

PRODUKTIVITA
Úspěch našich klientů je pro nás klíčový. Naši klienti mohou očekávat maximální nasazení, srozumitelné výstupy, řešení na míru a orientaci na
výsledek.

LOAJALITA
Dodržujeme morální a etické závazky vůči svým
klientům. Klienti nám důvěřují pro naši loajalitu,
individuální přístup a nevytváření problémů tam,
kde nejsou.

REGIONALITA
Naší vizí je silný, prosperující, dynamický a sebevědomý region, ve kterém žijeme a působíme a kde
pomáháme vzniku národních i mezinárodních
lídrů ve všech oblastech podnikání.

EXPERTIZA
Jsme dominantní právní tým v regionu Moravy
a Slezska. Jsme volbou úspěšných mezinárodních
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i místních klientů pro řešení náročných právních
a obchodních otázek. Při práci ctíme nejen vysokou míru specializace v otázkách práva, ale i dobrou
orientaci v sektoru podnikání klienta.

NAŠE SLUŽBY
Své služby poskytujeme ve většině oblastí komerčního práva, včetně práva obchodních společností,
financí, smluvního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a soudních sporů. Náš tým poskytuje služby na výborné profesní úrovni kromě češtiny a slovenštiny také v angličtině, němčině a francouzštině.
Disponujeme také širokou škálou nadregionálních
i mezinárodních partnerských vazeb, které jsou k dispozici pro podporu našich zákazníků tak, abychom
byli schopni dodat pro naše klienty komplexní řešení
případů, které přináší jejich podnikatelská činnost.

OBCHODNÍ KORPORACE A TRANSAKCE
Fúze, akvizice a prodeje
Korporační poradenství
Korporační financování
Korporační restrukturalizace, reorganizace
a insolvence
V oblasti M & A se naše kancelář v roce 2018 podílela
na více než třiceti transakcích s hodnotou přesahující celkem 3 mld. Kč, včetně právní podpory klientům
a zahraničním právním firmám při mezinárodních
transakcích.

BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ
Úvěrové financování
Akviziční financování
Factoring a další formy pohledávkového
financování
Leasing
Financování nemovitostí
Projektové financování
V předchozích letech jsme radili našim klientům
v řadě transakcí jak v oblasti složitějších bankovních
produktů typu syndikovaného financování zahrnujícího přední české banky, tak při řadě běžných akvizičních nebo projektových financování a refinancování
nebo nových externích financováních v souvislosti
s provozními potřebami klientů, otázkami finanční

asistence, financování společností ohrožených úpadkem a různých úpravách vnitroskupinových finančních vztahů.

NEMOVITOSTI
Development nemovitosti
Akvizice a prodeje nemovitostí
Správa nemovitostí
Financování nemovitostí
Stavební a územní řízení
Za poslední rok jsme se účastnili transakcí s komerčními nebo průmyslovými nemovitostmi, včetně nákupů, prodejů, pronájmů i výstavby v ČR i v zahraničí
v hodnotě mnoha set mil. Kč, zastupování klientů ve
stavebních řízeních a zastupování klientů při sjednávání komerčních nájemních smluv, a v několika
projektech řešení starých ekologických zátěží nebo
revitalizace brownfieldů.

OBCHODNÍ VZTAHY
Obchodní smlouvy, všeobecné obchodní
podmínky
Soulad s právními předpisy
Prevence trestní odpovědnosti právnických osob
Ochrana osobních údajů, GDPR
Duševní vlastnictví
Kromě každodenního řešení řady obchodních vztahů v nejrůznějších odvětvích máme rozsáhlé zkušenosti např. při vyjednávání podmínek EPC kontraktů
na dodávky rozsáhlých energetických celků, vyjednávání podmínek složitých výrobních, licenčních,
distribučních a obdobných typů smluv v rámci složitých mezinárodních vztahů, a to nejen v Evropě, ale
i vzdáleném zahraničí, nebo zavádění komplexních
compliance programů v domácích i v mezinárodních
společnostech.

PRACOVNÍ PRÁVO
Pracovněprávní smlouvy a interní předpisy
Právní podpora při vzniku, změně a ukončení pracovního poměru
Hromadné propouštění a ukončení pracovního
poměru pro nadbytečnost
Mezinárodní mobilita zaměstnanců
Pracovněprávní spory
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V současné době poskytujeme právní služby v oblasti
pracovního práva více než dvaceti pravidelným klientům zejména z řad mezinárodně působících holdingů
a velkých českých průmyslových skupin.

SPORY, ARBITRÁŽE A INSOLVENCE
Spory z obchodních smluv
Vymáhání pohledávek
Náhrady škody pro porušení odborné péče
Zastupování v insolvenčním řízení
Zastupování v rozhodčím řízení
Kromě zastupování mnoha desítek klientů v obchodních sporech rovněž poskytujeme služby v insolvenčních řízeních, a různých alternativních způsobech
řešení sporů.

REGULATORIKA
Zastupování ve správních řízeních
Hodnocení rizik a dopadů regulace
Ochrana při nečinnosti a proti nezákonným
zásahům
Zastupování ve správním soudnictví
Vybrané zvláštní oblasti (zejména regulace v energetice, životním prostředí a oblasti finančního
práva)
Průběžně podporujeme naše klienty v desítkách případů souvisejících s veřejnoprávní regulací, včetně
nové právní úpravy ochrany osobních údajů, energetiky, životního prostředí, zdravotnictví a farmacie, daňových a celních otázkách, a různých dalších
odvětvích.

NAŠI KLIENTI
Mezi naše klienty patří přes 200 subjektů, a to z řad
tradičních velkých průmyslových podniků regionu
Moravy a Slezska, dceřiných společností zahraničních
společností působících zejména v automobilovém
průmyslu či v oblasti informačních technologií a mezinárodních i regionálních výrobních a obchodních
společností (zaměřujících se například na kovovýrobu, papírenství či výrobu nábytku, obalů, chemických prostředků nebo zdravotnických prostředků),
a rovněž klienti z oblasti vzdělávání a konzultačních
služeb, poskytovatelé zdravotních služeb a některé
farmaceutické společnosti.

FORLEX s.r.o., advokátní kancelář
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Pražákova 1008/69 —AZTOWER
639 00 Brno
Tel.:
+420 596 110 300
e-mail: info@forlex.cz
www.forlex.cz
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Giese & Partner, s.r.o.
Advokátní kancelář Giese & Partner, s.r.o. zaujímá již více než 20 let přední místo v oblasti poskytování právních služeb investorům a bankám
z celého světa na mezinárodních projektech.
Ať jsou obchodní či investiční plány našich klientů jakékoliv, náš právní tým jim pomůže jich dosáhnout.
Díky našim dlouholetým zkušenostem dokážeme
poradit, jak se vyhnout chybám, kterých se v tomto
regionu často dopouštějí nedostatečně informovaní
zahraniční podnikatelé.
Za náš velký úspěch v uplynulých letech a vysokou
odbornou úroveň našich právních služeb vděčíme
kromě dlouholetých zkušeností i našim zásadám založeným na týmové práci, vysokém pracovním nasazení a osobním přístupu ke každému klientovi.

NAŠE SPECIALIZACE
Projekty s nemovitostmi a stavební právo
Giese & Partner poskytuje právní poradenství nejen
mnoha německým a evropským subjektům financujícím nemovitosti, ale i otevřeným či uzavřeným fondům nemovitostí, developerům, stavebním firmám
jakož i soukromým či institucionálním investorům.
Věnujeme se poradenství klientům při koupi či prodeji
nemovitostí v tuzemsku a v zahraničí, v mezinárodním financování obchodů s nemovitostmi a při realizaci velkých projektů s nemovitostmi. Významnou roli

přitom hraje koupě a financování rozsáhlých portfolií
nemovitostí v různých zemích ve středovýchodní Evropě. Vždy přitom navrhujeme komplexní strukturu
akvizice nemovitostí při zohlednění mezinárodních
elementů, jakož i koncepty přeshraničního zajištění
pro financování nemovitostí v tuzemsku i v zahraničí.

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

Koupě podniku – M & A
Mimořádné zkušenosti v oblasti Mergers & Acquisitions získala naše společnost díky velkému množství
mezinárodních klientů, kterým poskytovala právní
poradenství při prodeji či koupi podniku, spin-off,
MBO, jakož i nabývání podniků financovaných cizím
kapitálem.
Činnost Giese & Partner zahrnuje všechny fáze
M & A transakcí od vypracování právní koncepce,
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provedení Due Diligence, vytvoření návrhu kompletní
smluvní dokumentace a jednání o jejich obsahu se
zúčastněnými stranami až po jejich realizaci a dohled
nad provedením všech potřebných následných kroků.
Naše kancelář zastupovala několik světově významných společností při M & A transakcích v mnoha
oborech podnikání, od IT-průmyslu přes počítačové
technologie, výrobu či obchod s těžkými stroji, telekomunikace, až po mezinárodní poradenské společnosti. V rámci jednotlivých transakcí poskytují naši
specialisté poradenství i při otázkách týkajících se
souvisejících oblastí práva jako např. pracovní právo,
kartelové právo, autorské právo nebo právo ochranných známek.

Insolvenční právo a reorganizace
Giese & Partner patří k průkopníkům v oblasti přeshraničního insolvenčního práva.

ny. Náš právní posudek se přitom neomezuje jen na
právní řád České republiky a Slovenské republiky, ale
vztahuje se i ke všem relevantním mezinárodně-právním otázkám. Z těchto důvodů umíme zahraničním
poskytovatelům úvěrů stejně jako zahraničním investorům nabídnout kvalifikovaně vypracovaný systém
zajištění pohledávek.

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

Poskytujeme poradenství jak insolvenčním správcům,
tak i dotčeným společnostem, jejich společníkům,
jednatelům, členům představenstva, ale i věřitelům
insolventních společností. Naše poradenství pokrývá
celé období od vzniku úpadku přes insolvenční řízení
až po možnou reorganizaci.

Soudní spory a rozhodčí řízení
Giese & Partner patří mezi přední advokátní kanceláře
specializující se na civilní a rozhodčí řízení v komplexních obchodněprávních sporech.
Převážnou část tvoří přeshraniční obchodněprávní
procesy, při kterých často úzce spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi. V tomto ohledu
naši klienti profitují z bohatých zkušeností naší kanceláře s managementem mezinárodních projektů.

Zajištění pohledávek
Díky našim znalostem a zkušenostem jsme v této
oblasti schopni vypracovat individuální koncepty na
vysoké odborné úrovni. Známe veškeré možnosti zajištění mezinárodních pohledávek, jejich přednosti
i rizika. V této souvislosti vysvětlíme relevantní právní
předpisy českého a slovenského právního řádu, podrobně rozebereme, jaká úprava zajišťovacích institutů je možná a jaké výhody a nevýhody jsou s ní spoje-

Giese & Partner, s.r.o.
Ovocný trh 8 Palác — Myslbek
117 19 Praha 1
Tel.:
+420 221 411 511
e-mail: office@giese.cz
www.giese.cz
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Glatzová & Co., s.r.o.
Glatzová & Co. je přední advokátní kanceláří
v České republice s tradicí již od roku 1994.
Za dobu svého fungování si získala vynikající pověst
pro své detailní znalosti právního řádu, citlivý přístup k obchodním zájmům klientů a pozitivní postoj
k řešení právních problémů. Mnohaleté bohaté zkušenosti kanceláři umožňují poskytovat právní služby
v kvalitě splňující ty nejvyšší standardy.
Od roku 2008 působí Glatzová & Co. také na Slovensku. Díky úzké spolupráci a propojení bratislavské pobočky s pražskou centrálou je Glatzová & Co.
schopna zajistit svým klientům komfort jedné advokátní kanceláře jak pro Českou republiku, tak pro Slovensko a poskytovat jim koordinované právní služby
stejné kvality v obou zemích.
Glatzová & Co. je doporučována nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které
provádějí hodnocení trhu právních služeb, včetně
Chambers Global, Chambers Europe, European Legal
500 a IFLR1000 – International Financial Law Review.
Významné zahraniční právnické firmy si Glatzová & Co. často vybírají pro spolupráci na transakcích
v ČR, některé z nich pak využívají služeb kanceláře
prakticky exkluzivně. Patří mezi ně především Slaughter and May, Freshfields Bruckhaus Deringer,
Hengeler Mueller, De Brauw Blackstone Westbroek,
Kirkland & Ellis, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton,
Skadden, Ashurst, Jones Day a Latham Watkins. Spo-

lupráce s těmito firmami je velmi intenzivní, představuje celkově zhruba třetinu obratu společnosti
a zahrnuje i stáže pro advokáty, účast na jejich seminářích apod.
Glatzová & Co. poskytuje právní služby klientům ze
všech odvětví obchodu a průmyslu, ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností v českém, slovenském, anglickém a německém
jazyce.

NAŠE HODNOTY
Nejvyšší profesní standard: Dokonalá znalost trhu
a práva, schopnost důkladně porozumět obchodním cílům klienta, bohaté zkušenosti a vysoké pracovní nasazení. 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.
Efektivní řešení: Svou roli spatřujeme nejen 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. Klientům pak předkládá-
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me už řešení šitá na míru. Ve svých závěrech se vždy
snažíme být co nejurčitější. Nebojíme se vyjádřit
jasně, co považujeme za správné řešení a postavit
se za něj.
Výběr a vedení spolupracovníků: Můžeme být jen
tak dobří, jak dobré máme lidi. 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 vnímáme 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. Proto dbáme také na
dodržování termínů a dosažitelnost. Nestačí jen najít řešení. Je třeba také umět ho sdělit klientovi včas
a způsobem, který je pro něj dobře srozumitelný
a prakticky využitelný.
Firemní kultura: Nejsme fabrika na právo, nemáme
žádnou nadnárodní centrálu, která nám něco určuje nebo schvaluje. Vytváříme si svůj vlastní způsob,
jak přistupovat k práci i k lidem. Naše firemní kultura je založena především na důvěře, 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.

Glatzová & Co., s.r.o.
Husova 240/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 401 440
e-mail: office@glatzova.com
www.glatzova.com
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GRUBNER & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Od svého vzniku před více než pětadvaceti lety
poskytuje advokátní kancelář GRUBNER & PARTNERS s.r.o. komplexní právní služby svým domácím i zahraničním klientům.
Advokátní kancelář GRUBNER & PARTNERS s.r.o. si
zakládá na profesionálním, ale zároveň osobním
a vstřícném přístupu ke klientům. Jsme přesvědčeni,
že pro klienta i advokáta je důležité, aby vztah mezi
nimi byl založen na vzájemné důvěře a respektu.
Tým našich zkušených advokátů pomáhá klientům
řešit rozličné životní situace, v nichž se dnes a denně
všichni ocitáme. Lhostejno zda se jedná o jednotlivce,
drobné podniky nebo velké společnosti, v labyrintu
paragrafů se může ztratit kdokoliv. Nadto se v praxi
nezřídka setkáváme s tím, že klient řeší problém na-

příč právními odvětvími, proto se nespecializujeme
jen na některá z nich, ale poskytujeme právní služby
v rozličných oblastech práva.
Přes výše uvedené si troufneme konstatovat, že se
v posledních letech zaměřujeme zejména na právní
služby z oblasti trestního práva. Klienty zastupujeme
v průběhu celého trestního řízení, případně i před
jeho zahájením, ale také v řízeních souvisejících, jako
jsou například civilní řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci či řízení před Ústavním
soudem a Evropským soudem pro lidská práva. V našem zájmu není pomáhat zločincům unikat před zákonem, ale zajistit řádný průběh trestního řízení a zejména garantovat klientům jejich právo na spravedlivý
proces. Ačkoliv ještě před několika lety se trestní řízení
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týkalo pouze fyzických osob, s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
se naše agenda rozšířila také o jejich obhajobu.
Advokáti advokátní kanceláře GRUBNER & PARTNERS
s.r.o. se věnují taktéž civilnímu právu, kde se setkávají s tzv. spornou i nespornou agendou, ať je klientem
fyzická či právnická osoba. Naši advokáti se orientují
v oblastech rodinného, dědického a smluvního práva,
zastupují klienty v řízeních před soudy, mají zkušenosti v oblasti náhrady škod nebo v záležitostech ochrany
osobnosti.
Právnické osoby často vyhledávají služby naší advokátní kanceláře v oblasti práva obchodních korporací,
které jim poskytujeme od založení společnosti, přes
její řízení až po případný zánik. Obracejí se na nás ale
také v otázkách pracovněprávních vztahů, či školení
svých zaměstnanců.
Poměrně velkou část naší agendy tvoří také odvětví
správního práva, v jehož rámci zastupujeme klienty
v řízení před správními orgány a poskytujeme právní
služby s tím související.
Nesmírně si ceníme klientů, kteří se na nás s důvěrou
obracejí již více než dvacet let, a věříme, že právě dlouhodobá spolupráce ukazuje naši schopnost pomáhat
našim klientům při hledání té správné cesty labyrintem paragrafů.

GRUBNER & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 313 793
e-mail: sekretariat@grubnerlegal.cz
www.gplaw.cz
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HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze,
Brně, Olomouci, Ostravě a Bratislavě je s týmem téměř 200 právníků, více než 100 advokátů a 500 spolupracovníků, včetně zaměstnanců
spolupracující inkasní agentury Cash Collectors,
největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě. Poskytujeme komplexní právní služby nejvyšší úrovně ve všech oblastech právní
specializace a pro klienty podnikající ve všech
podnikatelských oborech v České republice a na
Slovensku.

NAŠI KLIENTI
Mezi naše klienty patří zejména velké mezinárodní společnosti, nejvýznamnější české a slovenské
firmy, včetně strategických státních podniků a orgánů veřejné správy, ale i střední podniky, individuální podnikatelé a investoři. Je mezi nimi také
cca 70 z 500 největších světových společností podle
publikace Fortune 500 a téměř 50 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech
Top 100. Kancelář má v současné době více než
1 250 klientů.

MEZINÁRODNÍ DOSAH
Máme nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře.
Poskytujeme právní poradenství ve 12 jazycích ve
více než 80 zemích světa. Až 70 % našich případů obsahuje mezinárodní prvek. Kancelář úzce spolupra-

cuje s předními mezinárodními právnickými firmami
v Evropě, Asii, Severní Americe, Africe i Austrálii. Naši
klienti mají díky tomu přístup k mezinárodním i lokálním znalostem a odbornosti prostřednictvím více
než 30 tisíc právníků v přibližně 160 zemích světa.

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

OCENĚNÍ NAŠÍ KANCELÁŘE
Jsme nejúspěšnější kanceláří s nejkomplexnějšími službami v České republice i na Slovensku dle
celkového součtu všech nominací a titulů v rámci
dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku.
Kancelář se třikrát za poslední čtyři roky stala absolutním vítězem této soutěže, kdy získala hlavní
ocenění Právnická firma roku pro domácí kancelář
(2015, 2017, 2018) a ve všech oborových kategoriích
se umístila mezi nejvíce doporučovanými kancelářemi. Je rovněž držitelem ceny Právnická firma roku za
nejlepší klientské služby (2015, 2016).
V rámci Global Awards vyhlašovaných společností
Corporate LiveWire byla kancelář HAVEL & PARTNERS
dvakrát po sobě oceněna jako nejlepší právnická
firma roku v České republice (2017, 2018). Nejlepší
právnickou firmou v České republice byla kancelář
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opakovaně vyhlášena mezinárodní ratingovou agenturou Who’s Who Legal, a to celkem osmkrát za posledních devět let.
Prestižní mezinárodní agentury EMIS DealWatch
a Mergermarket zařazují HAVEL & PARTNERS již od
roku 2009 na první místo podle počtu realizovaných
transakcí v celém regionu střední a východní Evropy.
V rámci výročních cen Corporate INTL byla kancelář
vyhlášena nejlepší právnickou firmou pro oblast fúzí
a akvizic v České republice i na Slovensku (2016). Na
Slovensku získala za fúze a akvizice ocenění Právnická firma roka (2015) a šestkrát za sebou prestižní globální cenu M&A Today Awards (2013–2018).

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.

ve společnosti provozující internetový obchod
rohlik.cz
Právní poradenství skupině SODECIA při akvizici
majetkového podílu ve společnostech MATADOR
Automotive
Právní poradenství největší skupině projektových
firem v ČR SUDOP GROUP při vstupu do IT byznysu
Právní poradenství České poště ve dvou případech
veřejné podpory schválené Evropskou komisí
Právní poradenství Golden Star Real Estate při nákupu kancelářského komplexu Explora Business
Centre
Právní poradenství developerské skupině
Panattoni při výstavbě celoevropského centra pro
čínské e-shopy a následném vyjednávání nájemní
dokumentace na straně pronajímatele
Právní poradenství SpaceLab EU SE při spojení
s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem
ohledně vývoje revolučního pohonu pro družice
Právní poradenství brněnskému technologickému
start-upu Codasip při spojení s velkými globálními
investory

NÁŠ PŘÍSTUP
Jsme komerčně orientovaná právnická firma s aktivním přístupem a kvalitním týmem právníků, pro kterou jsou nadstandardní péče o klienta a mimořádná
časová flexibilita nejvyššími prioritami. Máme individuální a osobní přístup ke každému klientovi a k řešení jeho záležitostí. Usilujeme o poskytování služeb
s vysokou přidanou hodnotou, stoprocentně splňujících či překračujících očekávání klientů, a o budování dlouhodobých vztahů s klienty. Kancelář je klienty
vyhledávána pro schopnost poskytovat komplexní
právní služby, strategické uvažování, vysokou úroveň
pracovního nasazení, schopnost úspěšného uzavření transakcí a prosazování zájmů klienta v podnikatelské praxi.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VYBRANÉ TRANSAKCE ZA ROK
2018
Právní poradenství společnosti podnikatele
Tomáše Čupra při získání majoritního podílu

HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15 — Florentinum, recepce A
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 255 000 111
e-mail: office@havelpartners.cz
www.havelpartners.cz
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HKDW Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář (dále jen
„HKDW“) ve stávající podobě působí na trhu
právních služeb od 1. ledna 2005.
K uvedenému datu se sloučily dvě do té doby samostatné advokátní kanceláře, které se již v předchozích
letech úspěšně etablovaly v oblasti poskytování právních služeb.
HKDW má v současnosti 4 partnery a celkem
13 právníků. Partneři a většina advokátů HKDW před
příchodem do HKDW působili v předních českých
nebo mezinárodních advokátních kancelářích.
Právní služby poskytuje HKDW ve všech významných oborech práva, zejména v oblasti práva občanského, obchodního (korporátního i závazkového),
práva duševního vlastnictví (s důrazem na právo autorské a známkové), práva nemovitostí, práva pracovního, práva finančního, práva veřejných zakázek,
energetického práva a též v oblasti práva trestního.
Věnujeme se v rozsáhlé míře sporové agendě, kde
naše klienty standardně a ve velké míře zastupujeme v soudních sporech, rozhodčích řízeních (včetně arbitráží mezinárodních), řízeních insolvenčních
a insolvenčním řízením vyvolaných, i v řízeních před
správními orgány, včetně řízení daňových.
Klienty HKDW jsou přední české i zahraniční společnosti. Právní služby poskytujeme mj. Raiffeisenbank a.s., Sberbank CZ, a.s. a Equa bank a.s., společnostem z významných finančních skupin jako

WARIMPEX a PROXY – FINANCE, nebo jedné z nejvýznamnějších středoevropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group. Působíme rovněž pro
významné industriální klienty, např. Kajima Czech
Design and Construction s.r.o., SIPRAL a.s. nebo
společnosti z energetické skupiny KOMTERM. Z dalších klientů si dovolujeme zmínit společnosti BH Securities a.s., BNP Paribas Lease Group, CSL BEHRING
s.r.o., GDF International, KKCG Industry B.V., Pharmazet Group s.r.o., Red Group s.r.o., Skanska a.s., SP
Bohemia, k.s., TEEKANNE, s.r.o., YINACHI, s.r.o.
Za zvláštní zmínku stojí i naše zkušenosti z insolvenčního řízení, kdy jsme poskytovali komplexní
právní poradenství insolvenčním správcům různých
úpadců, např. SAZKA, a.s., Česká Unigrafie, a.s., BOHEMIA PRINT a.s. nebo BREDA HOLDING a.s. Bohaté
zkušenosti máme samozřejmě rovněž s právní podporou věřitelů v průběhu insolvenčních řízení.
Dva z našich společníků jsou zapsáni jako rozhodci
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
Díky tomu jsme získali zkušenost při rozhodování
sporů i z náhledu osoby spor rozhodující, nikoli
pouze z pozice advokáta. Tyto zkušenosti pak samozřejmě uplatňujeme ve prospěch našich klientů
v rozhodčích řízeních, ve kterých je jako advokáti
zastupujeme.
Jeden z našich společníků je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
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Za jednu z našich předností považujeme to, že společníci naší kanceláře se jakožto její nejzkušenější právníci osobně věnují jednotlivým případům, samozřejmě
za asistence našich advokátů a advokátních koncipientů. Právo a poskytování právní podpory našim
klientům naše společníky stále baví. Zakládáme si na
tom, že společníci neslouží pouze jako nosiči jména
kanceláře, ale že se jako právníci aktivně podílejí na
řešení případu.
Aktivní účastí našich společníků na řešení konkrétních
případů se snažíme zajistit i to, abychom pro naše
klienty nebyli právními poradci pouze aplikujícími
platné právo, ale abychom byli schopni identifikovat
obchodní cíle klientů a tomu přizpůsobit zvolenou
právní strategii, která má být pouze nástrojem k dosažení takových cílů. Našim klientům se snažíme vždy
dát jednoznačnou, srozumitelnou a konkrétní odpověď. Ostatně mottem naší kanceláře je:
„Jsme právníci, ale mluvíme s Vámi jako lidé“.

HKDW Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Na Příkopě 583/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 272 143 399
e-mail: hkdw@hkdw.cz
www.hkdw.cz
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HLADKY.LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
„Pokud je to jednoduché, nepotřebujete nás. Ale
u složitých, neobvyklých a nových věcí jsme v Brně
už dlouho první místo, kam voláte.“
Jsme advokáti s téměř 20letými zkušenostmi v oblasti poskytování právních služeb korporátním klientům
a privátním investorům. Díky našim zkušenostem z lokálních i mezinárodních projektů jsme schopni podporovat velké korporátní společnosti, ale i menší firmy.
Nejsme fabrika o stovkách lidí, kde partnera uvidíte jen
při úvodním jednání a řešení fakturace. Jsme kancelář
se silnými regionálními a rodinnými kořeny, podíleli
jsme se ale i na řadě mezinárodních projektů. Poskytujeme špičkové právní služby na základě dlouhodobých
osobních vztahů. Na každý projekt vždy sestavujeme
individuální tým ze specialistů v jejich oborech, kteří
chápou obchodní fungování, principy a cíle klienta,
abychom dokázali poskytnout službu, která bude mít
skutečně přidanou hodnotu. Dlouhodobou spolupráci
s našimi klienty chápeme jako hledání cesty k nejjednodušším řešením otázek, před nimiž stojí. Problémům ale
raději předcházíme – šetříme tak čas i náklady na obou
stranách. Trváme proto na tom, aby naši spolupracovníci v jednotlivých případech vždy znali obor činnosti
klienta a jeho specifika.

S ČÍM SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT?
Specializujeme se na poradenství korporátním klientům a privátním investorům zejména v oblasti
akvizic a investic, včetně těch mezinárodních, ne-

movitostí, informačních technologií, obchodních
vztahů a práva obchodních společností. V těchto
oblastech naši advokáti působí již téměř dvě desítky let. Zaměřujeme se na klienty po celé Evropě, známe tedy evropskou legislativu a s klienty se
domluvíme různými světovými jazyky. Naše právní
služby poskytujeme v češtině, angličtině, němčině,
francouzštině a španělštině.

VÝBĚR ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH TRANSAKCÍ
Podíleli jsme se na celé řadě významných transakcí
v oblasti akvizic, prodejů a restrukturalizací realizovaných jak soukromými investory, tak nadnárodními nebo velkými českými společnostmi na území
České republiky a v zahraničí.
Pracovali jsme na projektech v hodnotách přesahujících 100 milionů EUR, ale i na přípravě investic
do malých start-upů nebo budování nemovitostních portfolií pro rodiny a soukromé investory.

Průmysl / Obchod / Stavebnictví
Prodej společnosti provozující na Slovensku třetí
největší stravenkový systém francouzské skupině Edenred.
Management buy-out společnosti zabývající se
průmyslovou automatizací.
Akvizice skupiny Nexis Fibers na Slovensku a její
restrukturalizace pro česko-švýcarský průmyslový holding.
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Smluvní dokumentace pro dodávky průmyslových lakovacích linek pro významného brněnského dodavatele.

IT / Software / E-commerce
Poradenství při prodeji podílů několika společníků v nejrychleji rostoucím českém start-upu novému investorovi.
Poradenství při akvizici podílu ve společnosti provozující e-shopy se sportovním zbožím pro soukromého investora.
Poradenství při implementaci SAP pro průmyslovou skupinu s obratem přes 150M EUR.
Implementace GDPR pro skupinu společností
podnikající v oblasti internetového marketingu.

Mgr. Lucie Hladká, MA
nemovitostní právo a transakce
s nemovitostmi, fúze, akvizice,
právo obchodních společností,
hospodářská soutěž a obecné
obchodní právo

Mgr. Denisa Kozumplíková
soudní spory, nemovitostní právo, právo obchodních společností a obecné obchodní právo

Nemovitosti
Akvizice administrativního komplexu v Brně pro
brněnský nemovitostní fond s hodnotou přesahující 40M EUR.
Prodej nemovitostního projektu v brněnském
centru v hodnotě více než 10M EUR.
Poradenství při prodeji historické vily v centru
Prahy čínskému investorovi.
Poradenství při koupi bývalého průmyslového
areálu Zetor v Havlíčkově Brodě.

JUDr. Martin Holík, LL.M. Eur.
nemovitostní právo a transakce
s nemovitostmi, akvizice, právo
obchodních společností a obecné obchodní právo

PODPORUJEME
Kromě řady jednotlivých dobročinných projektů již
řadu let spolu s American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies podporujeme Centrum pro
talentovanou mládež a internetový projekt proti šikaně Nenech to být.

Mgr. Daniel Sekanina
soudní spory, trestní právo, právo
obchodních společností a transakce s nemovitostmi, obecné
obchodní právo a pracovní právo

Mgr. Jan Hladký, LL.M.

Mgr. Ing. Štěpán Dražka

mezinárodní projekty a oblast
fúzí, akvizic, práva obchodních
společností včetně transakcí
v oblasti private equity a venture
capital

finanční a správní právo, stavební právo, compliance a GDPR,
soudní spory a obecné obchodní
právo
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Mgr. et Mgr. Michaela Knitlová
soudní spory, rodinné a alimentační právo, nemovitostní právo a transakce s nemovitostmi,
právo obchodních společností
a obecné obchodní právo

HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Orlí 483/1
602 00 Brno
Tel.:
+420 734 680 390
e-mail: office@hladky.legal
www.hladky.legal
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HOLEC, ZUSKA & Partneři
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři
existuje od roku 1990 a patří mezi renomované
kanceláře zaměřené zejména na komplexní právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý
sektor zejména v oblastech obchodního práva,
nemovitosti, sporů, duševního vlastnictví, práva informačních technologií, veřejných zakázek,
hospodářské soutěže a pracovního práva.
Kancelář poskytuje komplexní právní služby celé řadě
nadnárodních společností, jejich místním dceřiným
firmám, stejně jako tuzemským společnostem, organizacím a institucím veřejného sektoru. Kancelář je
členem mezinárodní sítě právních kanceláří AllyLaw
zaměřených na komplexní poradenství v obchodním právu s více než 61 členy ve 43 zemích s více než
2000 právníky. Kancelář také velmi úzce spolupracuje
s významnými mezinárodními auditorskými a daňově-poradenskými společnostmi a dalšími renomovanými subjekty zejména v rámci fůzí, akvizic, restrukturalizací, služeb projektového poradenství a řízení,
veřejných zakázek, projektů v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací, zpracování analýz, metodik a legislativních
prací.
JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska jsou zkušenými
rozhodci zapsanými na listině rozhodců Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR. JUDr. Pavel Holec je členem Kontrolní rady České
advokátní komory. Vedoucími jednotlivých odborných týmů jsou Mgr. Iva Valová, JUDr. Oldřich Trojan,
Mgr. Karel Masopust a Mgr. Matej Kliman.

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

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

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
OBLAST VEŘEJNÉ PODPORY:
Naše kancelář se v posledních 5 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). Kanceláře
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 administ-

race, a to zejména v rámci 7.RP, CIP, OPPI, OPLZZ, OP
VaVpI, OPVK, IOP.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři 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.

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

SPORY, ARBITRÁŽ
Kancelář poskytuje služby tuzemským a zahraničním
společnostem v řízení před soudy v obchodních a občanských sporech, v řízení před rozhodčími soudy
(arbitráž), v administrativních řízeních před správními
orgány a při přezkumu rozhodnutí správních orgánů
řádnými soudy. Kancelář zastupuje řadu významných
společností v žalobách před soudy o přezkoumání
správních (administrativních) rozhodnutí v daňových
věcech; JUDr. Pavel Holec i JUDr. Karel Zuska po dlouhou řadu let aktivně působí v řadách rozhodců přede-
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vším pak Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
ČR a Agrární komoře ČR. Osobní zkušenosti JUDr. Karla Zusky nadto zahrnují dřívější soudcovskou činnost,
které se řadu let věnoval před vstupem do advokacie.

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

HOLEC, ZUSKA & Partneři
Radlická 3185/1C — Palác Anděl
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 325 235
e-mail: recepce@holec-advokati.cz
www.holec-advokati.cz
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HSP & Partners
advokátní kancelář v.o.s.
Advokátní kancelář HSP & Partners v.o.s. se
sídlem v Praze patří k nejstarším, ryze českým
kancelářím v České republice. Je synonymem
pro zkušenost, profesionalitu, komplexnost
služeb a úspěšnost v právních sporech.
Advokátní kancelář HSP & Partners v.o.s. poskytuje svým klientům právní služby už od roku 1991.

V současné době stojí v jejím čele tři společníci: její
spoluzakladatel JUDr. Květoslav Hlína, Mgr. Štěpán Schenk a JUDr. Lenka Příkazská. Pracovní tým
HSP & Partners tvoří převážně mladý a dynamicky
se rozvíjející kolektiv právníků. Aktivní, flexibilní a současně i odpovědný přístup k potřebám
klientů se tak propojuje s mnohaletými zkušenostmi v oboru.
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Díky rozmanité specializaci jednotlivých advokátů,
advokátních koncipientů a zázemí kvalitní administrativy poskytujeme našim klientům právní servis přesně podle jejich přání a současně předjímáme budoucí vývoj každé kauzy. Naše motto proto zní: „Úspěšný
advokát vidí za tři rohy“. Důraz klademe rovněž na
prevenci budoucích právních sporů, ať už při důkladném posuzování smluvní dokumentace nebo odborném právním poradenství souvisejícím s řízením obchodních společností – tzv. corporate governance.
Zásluhou našeho členství v Asociaci mezinárodních
advokátních kanceláří LIBRALEX, která působí ve
všech zemích Evropy, Severní Ameriky a ve vybraných
státech ostatních kontinentů, jsme schopni poskytovat právní služby s mezinárodním přesahem. Právní
služby poskytujeme také v anglickém, německém,
francouzském a ruském jazyce.
I proto naše kancelář získala v roce 2018 hned dvě
ocenění v prestižní soutěži Právnická firma roku. Stala
se velmi doporučovanou kanceláří v kategorii Česká firma na mezinárodních trzích a doporučovanou
kanceláří v kategorii Veřejné zakázky. Obhájili jsme
tím naše loňské umístění v tomto jediném oficiálním
žebříčku nejlepších advokátních kanceláří v České
republice.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Poskytujeme zejména právní poradenství účastníkům
veřejných zakázek při zpracování nabídek, vypořádání dotazů, podávání námitek vůči úkonům zadavatelů
a právní zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a v navazujícím soudním přezkumu.
Samozřejmě také zastupujeme klienta při uzavírání
smluv se zadavatelem na plnění veřejné zakázky a při
řešení veškerých sporů plynoucích z této smlouvy.
Právní poradenství zajišťujeme rovněž zadavatelům
zakázek a dohlížíme pak na celý proces zadávání zakázky. Jen v loňském roce přesáhla hodnota veřejných zakázek, u kterých jsme našim klientům zajišťovali právní servis, 10 mld. korun.

OBCHODNÍ PRÁVO
Nabízíme právní služby v akviziční činnosti klientů,
zpracování právních due diligence. Zajišťujeme sepis a připomínkování obchodních smluv, především
smluv o dílo na velké technologické celky a staveb-

ní projekty. Jednáme s protistranou o podmínkách
a obsahu smluv.

M & A A KORPORÁTNÍ PRÁVO
Organizujeme valné hromady, zajišťujeme zápisy
změn v obchodním rejstříku. Pomáháme řešit soudní
spory mezi společníky obchodních korporací. Jako
právní podpora se účastníme jednání statutárních
orgánů, kontrolujeme korporátní dokumenty, poskytujeme komplexní právní řešení statusových věcí. Zakládáme obchodní korporace, pomáháme při jejich
přeměně, fúzi, zániku a likvidaci.
Aktuálně vnímáme jako citlivou oblast trestní odpovědnosti právnických osob. V souvislosti s vývojem
rozhodovací praxe soudů ji považujeme za mimořádně důležitou a nastavení příslušných pravidel za
běžný standard odpovědného řízení společností.
Pro své klienty průběžně implementujeme tzv. politiku compliance a nastavujeme systém průběžných
školení a vyhodnocování funkčnosti sytému. Politiku
compliance zavádíme vždy na míru podle konkrétních
potřeb klienta.

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Věnujeme se obraně klientů u příslušných úřadů veřejné správy, a to se zvláštní specializací na právo životního prostředí a stavební právo. Uplatňujeme žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, zajišťujeme
zastupování občanů i právnických osob v řízení před
správními soudy a sepisujeme kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Naši klientům nabízíme právní poradenství v oblastech autorského práva, práva průmyslového vlastnictví – patenty, užitné vzory, ochranné známky, jejich
přihlašování. Zastupujeme je v řízení před Úřadem
průmyslového vlastnictví, v litigacích souvisejících
s právem duševního vlastnictví, při nichž řešíme nároky z porušení práva průmyslového vlastnictví.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
Díky zkušenostem z pozice insolvenčního správce
poskytujeme našim klientům také kvalitní právní
poradenství v oblasti insolvenčního práva, ať už se
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nacházejí v pozici věřitele či dlužníka. Zajistíme řádné přihlášení pohledávek klienta, uplatnění jeho práv
v insolvenčním řízení, v průběhu konkurzu, reorganizace či oddlužení, ale i obranu věřitele proti insolvenčnímu správci, pokud pohledávky klienta popře, nebo
zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech. Klientům poskytujeme ochranu jejich práv i tehdy, pokud
insolvenční správce jejich majetek zahrne do majetkové podstaty nebo na něj uplatňuje jiné právo. Klientům
v úpadku pomáháme hledat zákonné cesty k řešení
jejich svízelné situace.

TRESTNÍ ŘÍZENÍ
Poskytujeme kvalifikovanou obhajobu ve všech fázích
trestního řízení (zejména přípravného řízení, obhajoba
při soudním řízení, podání řádných i mimořádných
opravných prostředků). Zajišťujeme také uplatnění
nároků poškozených trestným činem v trestním řízení.
Zabýváme se rovněž trestnými činy právnických osob.
Na míru klienta vytvoříme efektivní a dobře fungující
program compliance.

ních podání. Úzce spolupracujeme také s daňovými
poradci a účetními auditory, neboť ošetření daňově-účetních aspektů považujeme za nedílnou součást
komplexních služeb. Naše klienty zastupujeme rovněž
v řízení před správcem daně.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
Rozhodli jsme se vyjít vstříc přáním a požadavkům našich klientů, kteří kromě právního servisu měli zájem
rovněž o ekonomické a daňové poradenství a vedení
účetnictví včetně mzdové agendy. Tuto službu nyní zajišťuje naše propojená společnost HSP účetní a daňová kancelář a.s. disponující kvalitním a kvalifikovaným
personálním zázemím.

SPRÁVA POHLEDÁVEK
Nabízíme komplexní zajištění práv věřitelů pohledávek, jejich vymáhání (zasílání předžalobních výzev
k úhradě, podání žaloby či elektronického platebního
rozkazu, právní zastoupení v soudním či rozhodčím
řízení a exekučním, případně insolvenčním řízení). Připravujeme rovněž dohody o splátkách či jiné efektivní
vždy na míru zpracované mimosoudní řešení.

PRÁVO EU A CIZÍ PRVEK
Spolupracujeme s advokátními kancelářemi, které
jsou členy asociace Libralex s celosvětovou působností. To nám umožňuje do řešení každé kauzy zapojit
místní advokáty, kteří dokonale znají prostředí i daný
právní řád. Výhodou pro naše klienty je pak to, že stále
komunikují se „svým“ advokátem. Klienti, kteří obchodují se zahraničními subjekty, se proto mohou obracet
na naši kancelář a nemusejí hledat zahraniční advokáty. Poskytujeme právní služby i na Slovensku.

DAŇOVÉ A FINANČNÍ PRÁVO
Poskytujeme právní služby v řízení dle daňového řádu,
právní poradenství v dotačních projektech, v jednání
s poskytovateli dotace a zpracování příslušných práv-

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

HSP účetní a daňová kancelář a.s.
Čechova 1184/2
750 02 Přerov
e-mail: info@hspudk.cz
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INVICTA,
advokátní kancelář, s.r.o.
Ačkoliv se INVICTA, advokátní kancelář, řadí
mezi mladé advokátní kanceláře, za dobu
své působnosti sklidila mnohé úspěchy, a to
nejen na poli soudním, ale i v poradenských
činnostech významným českým i zahraničním
klientům.
V oblasti developerské činnosti pomáhá
INVICTA několika předním českým developerům
(Metrostav Development a.s., JRD s.r.o., V Invest
CZ a.s.), a to jak v povolovacích procesech v rámci
plánování výstavby, tak i v případných správních
sporech.
Rozsáhlé právní poradenství INVICTA zabezpečuje
svým klientům rovněž v oblasti akvizic a fúzí, financování projektů a společností.
Široké zkušenosti má tým INVICTA zejména z oblasti realit a korporátního práva včetně realizace
a zaměřuje se rovněž na due dilligence analýzy.
V průběhu posledních dvanácti měsíců jsme poskytovali právní služby ve více než dvaceti akvizicích nebo realitních projektech.
Poskytujeme právní poradenství významným
realitním kancelářím jako je například Svoboda & Williams s.r.o. nebo HH Multibrand Group a.s.
Zajišťujeme správu nemovitostí pro pana Josefa
Kollera, společnosti PRIOR, obchodní domy, a.s.,
DBK PRAHA a.s.

Jsme hrdí na to, že jsme součástí české realitní
komunity:
INVICTA je členem Asociace pro rozvoj trhu
nemovitostí);
INVICTA je partnerem internetového časopisu Stavební fórum;
INVICTA byla partnerem konference Real Estate
Market/Autumn 2017;
INVICTA ve spolupráci se Stavebním fórem uspořádala v srpnu 2018 seminář na téma Sdílená
ekonomika;
INVICTA ve spolupráci se Stavebním fórem uspořádala v listopadu 2017 seminář na téma Realitní
právo v přehledu.

VÝZNAMNÉ TRANSAKCE:
Akvizice developerského projektu na Praze 1
V srpnu roku 2016 zahájila INVICTA společně se svým
klientem, významným českým developerem, jednání o odkupu developerského projektu v centru Prahy 1.
Po více než jeden a půl roce můžeme s radostí oznámit, že náročná transakce v hodnotě více než 4 mil.
EUR byla úspěšně dokončena a klient je nyní vlastníkem společnosti mající povolení k výstavbě eminentního rezidenčního projektu. Právní poradenství
v této věci zahrnovalo nejen přípravu akviziční dokumentace, ale také komplexní právní služby při jed-
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nání s příslušnými orgány veřejné moci a účastníky
veřejnoprávních řízení.

Vstup investora do realitní společnosti
Tým kanceláře INVICTA zabezpečil právní poradenství
realitní společnosti při vstupu finančního investora
a vytvoření společného podniku. Hodnota transakce
převyšuje 1 miliardu Kč. Jednoznačně životní transakce pro klienta i pro náš tým.

INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o.
Ostrovní 2064/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 522 202
e-mail: loffice@invicta-law.cz
www.invicta-law.cz
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Jakovidis, Klega, Partners,
advokátní kancelář
P

ARTNERS

Advokátní kancelář Jakovidis, Klega, Partners je
dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláří, nabízející právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského a trestního práva.
Díky profesionálnímu přístupu i specializacím
v týmu dokážeme být našim klientům skutečnou
oporou na právním poli i v jejich podnikání. Mezi
naše klienty patří podnikatelské subjekty působící
převážně v oblasti stavebnictví, strojírenství, výroby,
letectví, IT, veřejné správy a samosprávy a realitách,
stejně jako jednotlivci. Právní poradenství zajišťujeme komplexně díky trvale spolupracujícím notářům, exekutorům, znalcům, daňovým poradcům
či auditorům a zejména díky našemu týmu, který
nám umožňuje poskytovat právní služby v českém,
anglickém, německém, francouzském, polském
a řeckém jazyce. Přestože působíme na trhu teprve
krátce a převážně regionálně v soudních okresech
Karviná, Ostrava, Frýdek – Místek, růst kanceláře
nám umožnil otevření nových poboček vedle Ostravy a Vratimova také Praze. Velikostí ani objemem
transakcí se zatím nemůžeme rovnat největším kancelářím v ČR, nicméně máme za to, že se nám daří
budovat dobré jméno v rámci našeho domovského
regionu, tedy nejen na Karvinsku či Ostravsku, ale
v celém Moravskoslezském kraji.
Specializované právní poradenství pak dokážeme
poskytnout v uvedených odvětvích, která vyžadují
znalost oboru a zvyklostí i dlouhodobější působení
v dané oblasti:

LETECTVÍ
Díky zkušenostem i personálního propojení kanceláře
přímo do obchodních společností působících v této
specifické oblasti jsme schopni nabídnou kvalifikované právní služby i komplexní poradenství.

AKVIZICE A LICENČNÍ TRANSFERY VE VZTAHU KE
SPECIFICKÝM ZAHRANIČNÍM TRHŮM
(Čína, Jižní Korea, Jižní Amerika)
Máme více než desetiletou zkušenost s poskytováním
právních služeb zahraniční klientele. Zejména korejská a čínská klientela, stejně jako jihoamerická mají
svá specifika a díky jejich znalostí se dokážeme lépe
pohybovat v této oblasti. S tím souvisí i kvalita poskytovaných právních služeb. Dlouhodobá spolupráce
zejména s korejskou klientelou je nám důkazem jejich
spokojenosti s naší kanceláří. Aktuálně roste agenda
právních služeb poskytovaných v rámci klientských
projektů s čínskými investory, což opět přináší velmi
specifické požadavky. Zejména díky rozmachu menšího letectví v Číně jsme dostali možnost se s těmito
specifiky plně seznámit.

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
Dlouhodobě spolupracujeme s lokálními realitními
kancelářemi, příkladem může být již 6 let trvající spolupráce s realitní kanceláří Anděl působící zejména
v okresech Havířov a Karviná. Stěžejní je však v poslední době právní zaštítění developerských projektů
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skupiny Alumont, jednoho z hlavních klientů kanceláře, personálně s kanceláří propojeného. Jedná se
o více bytových i nebytových developerských projektů
realizovaných aktuálně v Ostravě a přilehlých městech
regionu. Díky personálního propojení kanceláře přímo
do obchodních společností zabývající se plánováním
a výstavbou, stavebnictvím či výrobou, jsme schopni
nabídnou ty nejkvalitnější právní služby a komplexní
poradenství, což nám dává náskok před konkurencí
v regionu.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Naši právníci mají více než desetiletou zkušenost
s poskytováním právních služeb zejména korejským
společnostem. Dlouholeté zkušenosti a dobré osobní
vazby jsou přínosem zejména pro naše klienty.
Zkušenosti i reference jsme však získali také v oblasti
veřejných zakázek, kde jsme právní služby poskytovali
mimo jiné pro Statutární město Ostrava – Městský obvod Slezská Ostrava, Hospodářskou komoru ČR nebo
Statutární město Havířov – konkrétně Městské kulturní středisko Havířov, příspěvkovou organizaci. Nicméně v této odborné kategorii nyní neusilujeme o zařazení. Advokát Jiří Klega působí také na Vysoké škole
báňské – Technické universitě, kde pro rok 2019/2020
sestavuje v týmu Prof. Dr. Mgr. Tomáše Hauera tři nové
předměty v oblasti AI Law – Umělá inteligence a právo, které povede, čímž se přímo angažuje v rozvoji
tohoto nového právního odvětví jak v rámci VŠB-TUO,
tak v rámci města Ostravy a regionu, který prochází
transformací z těžkého průmyslu na nová specializovaná odvětví. Tato činnost pak přímo souvisí také se
specializací v poskytování právních služeb zejména
v oblasti letectví a automobilového průmyslu s využíváním AI technologií. Přestože advokátní kancelář
poskytuje komplexní právní služby, umíme nabídnout
specializované poradenství v oblastech, které jsou
natolik specifické, že vyžadují jak znalosti práva, tak
dané oblasti a zvyklostí. Za několik let působení jsme
je získali a nyní je svým klientům nabízíme patrně jako
jedni z mála v našem regionu, a to hned v několika
jazycích.

Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář
Bohumínská 1553
73532 Rychvald
Tel.:
+420 608 877 967
e-mail: jkp@advokatova.cz
wwww.advokatova.cz
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Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.,
advokátní kancelář
V oblasti práva informačních technologií patří advokátní kancelář mezi přední odborníky
v České republice. Ca 50% činnosti advokátní
kanceláře spočívá v poskytování služeb v oblasti
informačních technologií.
Právníci advokátní
Otevřel & partneři:

kanceláře

Jansa,

Mokrý,

Jsou autory aktualizované a podstatně rozšířené
knižní publikace „Softwarové právo“ (nakladatelství Albatros Media/Computer Press 2011, 2014
a 2018), která je vysoce ceněna ze strany IT firem
a advokátů, a současně velmi pozitivně přijata i ze
strany odborné veřejnosti.
Jsou spoluautory knihy „Internetové právo“ (nakladatelství Albatros Media/Computer Press 2016).
Publikovali více než 400 odborných článků týkající se právních aspektů informačních technologií
v odborných časopisech (např. IT Systems) nebo
na svých stránkách pravoit.cz.
Přednáší pravidelně problematiku softwarového a internetového práva na konferencích
a seminářích.
JUDr. Lukáš Jansa je členem Pracovní komise pro
soukromé právo Legislativní rady vlády ČR a současně členem Sekce pro IT a GDPR České advokátní komory.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Advokátní kancelář v oblasti práva informačních
technologií:
Zpracovává smlouvy ve všech fázích IT projektů (zejména smlouvy o analýze, o mlčenlivosti, licenční
smlouvy, smlouvy o vývoji a implementaci softwaru,
smlouvy o servisní činnosti, SLA, smlouvy v oblasti
Cloud Computingu).
Navrhuje úpravu právních vztahů k programátorům
z řad zaměstnanců nebo externích pracovníků, včetně řešení autorských práv.
Poskytuje služby v oblasti internetového obchodování (příprava obchodních podmínek, nastavení procesu objednávek) a doménového práva (ochrana před
konkurencí, doménové spory).
Poskytuje školení managementu v oblasti softwarového a internetového práva.
Zajišťuje úschovy zdrojových kódů softwaru (escrow).
Provozuje informační portál www.pravoit.cz.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Advokátní kancelář v oblasti ochranných známek provozuje internetový portál www.trademarks.cz a současně:
Zajišťuje registraci ochranných známek národních,
mezinárodních i známek Společenství (EU). Za tímto účelem provozuje internetový portál www.trademarks.cz pro rychlou registraci.
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Provádí posouzení registrovatelnosti známek (rešerše) a jejich zatřídění do vhodných skupin výrobků
a služeb dle mezinárodního třídění.
Podává námitky proti registraci zaměnitelných
ochranných známek konkurencí nebo návrhy na
prohlášení neplatnosti ochranných známek.
Zpracovává smluvní dokumenty týkající se nakládání s ochrannými známkami (převody známek,
licenční smlouvy, frančízové smlouvy).
Zastupuje v soudních řízeních o žalobách proti neoprávněnému zásahu do práv k ochranné známce
a jiným předmětům průmyslového vlastnictví (patentům, užitným a průmyslovým vzorům).

GDPR
Advokátní kancelář v oblasti ochrany osobních údajů
a GDPR:
Poskytujeme komplexní právní a odborné poradenství a služby v oblasti ochrany osobních údajů.
Realizuje implementace v právní rovině (příprava
dokumentů a úprava dokumentů stávajících, příprava souhlasů se zpracováním osobních údajů
a obsahu informací o zpracování osobních údajů,
návrhy technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, úprava smluv se zpracovateli osobních údajů apod.).
Provádí úpravy smluvních dokumentů za účelem
dosažení souladu s GDPR.
Vykonává činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

OCENĚNÍ A PRO BONO
TOP 5 advokátní kancelář v oblasti práva informačních technologií v rámci soutěže Právnická firma
pro rok 2010.
Velmi doporučovaná advokátní kancelář v oblasti
práva informačních technologií v rámci soutěže
Právnická firma roku pro rok 2012, 2017, 2018.
Doporučovaná advokátní kancelář v oblasti práva
informačních technologií v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
Velmi doporučovaná regionální advokátní kancelář
v rámci soutěže Právnická firma roku pro rok 2012,
2015, 2016, 2017, 2018.
Finalista soutěže Vodafone Firma roku v Moravskoslezském kraji v letech 2009-2012, 2014.
1. místo soutěže Odpovědná firma roku 2011 v Moravskoslezském kraji.
2. místo soutěže Odpovědná firma roku 2011 v České republice.
2. místo soutěže Vodafone Firma roku v Moravskoslezském kraji v roce 2012.
Realizace projektu Chcemepomahat.cz na pomoc
organizacím podporující osoby s postižením.
Podpora architektonických výstav věnovaných světovým architektům.

REFERENCE
W.A.G. payment solutions, a.s., jeden z největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro silniční
mobilitu dopravních a spedičních společností:
Heureka Shopping s.r.o., největší cenový internetový srovnávač.
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., automobilová společnost.
ŠKODA AUTO a.s., největší automobilka v ČR, člen
koncernu Volkswagen.
Statutární město Brno, Děčín, Karviná a Havířov
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o. (Praha), člen
koncernu celosvětového přepravce expresních
zásilek.

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.,
advokátní kancelář
Sokola Tůmy 743/16
709 00 Ostrava 9
Tel.:
+420 596 112 233
e-mail: lawyer@lawyer.cz
www.lawyer.cz
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Kinstellar, s.r.o.,
advokátní kancelář
Kinstellar je mezinárodní vedoucí nezávislá
advokátní kancelář působící exkluzivně na trzích střední, východní a jihovýchodní Evropy
a Střední Asie.
Kinstellar má deset plnohodnotných kanceláří (v Almaty, Bělehradu, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti,
Istanbulu, Kyjevě, Praze, Sofii a v Taškentu). Zároveň prostřednictvím sítě spolupracujících kanceláří
poskytujeme právní poradenství našim klientům ve
všech ostatních zemích regionu.
Pražská kancelář dlouhodobě patří mezi špičku mezinárodních kanceláří působících na českém trhu
a poskytuje poradenství na řadě klíčových transakcí
na našem trhu.
Vzhledem k jejich veřejné známosti můžeme uvést
následující příklady:
Poradenství největší pojišťovací transakci roku
2018. Kinstellar úspěšně radil holandské skupině NN při akvizici společnosti Aegon (životního
pojištění) v České republice a společnosti Aegon
(životní pojištění a penzijní připojištění) na Slovensku. Hodnota transakce - 155 milionů € (cca
4 mld. Kč)
Poradenství společnostem UBS a Morgan Stanley
jako upisovatelům v souvislosti s primární emisí
akcií společnosti Avast Software; jednalo se o historicky nejrozsáhlejší primární emisi v technologickém sektoru ve Velké Británii

Poradenství společnosti Unilever, při prodeji potravinářské divize společnosti KKR za 6,83 miliardy
EUR (8,04 miliardy USD)
Poradenství společnosti B2 KAPITAL při akvizici
nezajištěného retailového portfolia NPL ve výši
119 milionů EUR od společnosti MONETA Money
Bank
Poradenství v souvislosti s největší přímou zahraniční investicí této dekády v České republice. Spolu
s pokračováním projektu pokračuje i poskytování
našich poradenských služeb, přičemž projekt zahrnuje především výstavbu velkého průmyslového
závodu na výrobu pneumatik (v hodnotě více než
800 milionů EUR)
Zastupování klienta E – INVEST, a.s. v insolvenčním
řízení dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING,
a.s. Klient je významným zajištěným věřitelem v jednom z největších a nejkomplikovanějších insolvenčních řízení, které zahrnuje pokus o reorganizaci
Poradenství Home Credit ohledně regulačních záležitostí v souvislosti s crowdfundingovou platformou pro zprostředkovatele P2P půjček Zonky.cz,
včetně regulace týkající se spotřebitelských úvěrů
v kontextu crowdfundingové platformy
Poradenství CBRE Global Investors týkající se akvizice logistického, průmyslového portfolia o velikosti
151 000 metrů čtverečních v západočeské Plzni od
společnosti Stage Capital. Jednalo se o největší akvizici v logistickém odvětví roku 2017
Poradenství pro Agenturu pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA) v oblasti veřejných zakázek, nákupu, smluv v oblasti bezpečnosti, stejně
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jako aspekty regulace a odpovědnosti v souvislosti
s bezpečností programů Galileo a EGNOS; úkoly se tykají také ochrany a správy práv duševního
vlastnictví a záležitostí souvisejících s transferem
technologií
Podíleli jsme se na projektu, který je pravděpodobně největším soukromě financovaným projektem
v oblasti výstavby infrastruktury, jenž je v České republice připravován. Český projekt provozovatele
přenosové soustavy – společnosti NET4GAS – propojení polského a českého trhu novým propojovacím plynovodem (Česko-polský propojovací plynovod, dříve Stork II) a je považován za významný
první krok ke vzniku severojižního plynového koridoru ve Střední Evropě

Z tohoto důvodu naši advokáti aktivně a pravidelně
přednášejí na seminářích spolku VŠEHRD na aktuální
témata a účastní se jeho dalších vzdělávacích a společenských akcí.

Kinstellar se profiluje (kromě u velkých právních kanceláří běžných oborů jako je Obchodní právo, Fúze
a akvizice, Financování a kapitálové trhy, Nemovitosti
a stavební právo) v řadě specifických oborů a sektorů
jako:
Compliance, interní vyšetřování a hospodářské
trestní právo
Energetika, infrastruktura, přírodní zdroje a těžební
činnost
Řešení sporů (soudní, mimosoudní, arbitráže)
Life Sciences / farmaceutické právo, zdravotnictví
IT, ochrana osobních údajů
Regulace telekomunikací a médií
Hospodářská soutěž, veřejné zakázky, veřejná
podpora
Private Equity
Průmysl a strojírenství, export a exportní
financování
Pracovní právo, včetně kolektivního pracovního
práva
Restrukturalizace a insolvence
Tak jako řada ostatních konkurentů získáváme průběžně řadu ocenění od specializovaných organizací
v právním průmyslu – např. aktuálně v letošním roce
jsme již potřetí v řádě získali cenu „Law Firm of the
Year: Central Europe“ od předního právního časopisu
The Lawyer.
Jsme generálním partnerem nejstaršího studentského spolku v České republice VŠEHRD. Naším cílem
je podporovat právní vzdělání, sebevzdělání a rozvíjení odborných i společenských styků členů Spolku.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Tel.:
+420 221 622 111
e-mail: prague.reception@kinstellar.com
www.kinstellar.com
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Konečná & Zacha, s.r.o.,
advokátní kancelář
Naše advokátní kancelář Konečná & Zacha byla
založena v roce 2000. Od počátku klademe hlavní důraz na důkladnou analýzu kauz a potřeb našich klientů ve světle jejich obchodních zájmů,
podporujeme je v rámci jejich procesů rozhodování a stojíme za jejich strategickými plány.
Naše mezinárodní týmy napříč pobočkami disponují hlubokou znalostí práva a obchodního prostředí.
Vzhledem k pobočkové síti a členství v mezinárodních asociacích poskytujeme při přeshraničních
transakcích plnou podporu.
Mezi tradiční oblasti, na které se v našem právním
poradenství zaměřujeme, patří právo nemovitostí,
bankovnictví a finanční právo, právo obchodních
korporací, fúze a akvizice, právo duševního vlastnictví, energetika a řešení sporů. Působíme také v oblasti pracovního práva, správního práva, práva hospodářské soutěže, insolvencí či práva ICT.
Plně chápeme praktické dopady právních kroků.
Díváme se na ně v celkovém kontextu, nejen jako
na izolované události. Neustále dbáme na odborný
rozvoj našich týmů ve všech pobočkách, i proto jsme
schopni realizovat komplexní obchodní transakce na
nejvyšší úrovni. Konečná & Zacha je mezinárodními
agenturami pravidelně zařazována mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě.
Náš realitní tým zastupuje řadu nadnárodních korporací a zahraničních investičních fondů při jejich inves-

ticích v regionu střední Evropy, a to zejména v oblasti
nemovitostí a růstového kapitálu. Významně se podílíme především na výstavbě a následných prodejích
či nájmech obchodních center o hodnotách miliard
korun, přípravě investičních struktur v oblasti nemovitostí, vyjednávání joint venture dohod mezi významnými hráči na nemovitostním trhu či výstavbě
logistických a rezidenčních komplexů.
V oblasti práva financí a investic poskytují naše týmy
komplexní právní poradenství při obchodních transakcích. Naše kancelář poskytovala poradenství při
mnoha mezinárodních obchodních transakcích
velkého rozsahu zahrnujících oblasti energetiky,
výstavby, dopravy, technologií atd. Náš litigační
tým klienty úspěšně zastupuje v soudních sporech
a arbitrážích.
V roce 2017 otevřela advokátní kancelář Konečná & Zacha oddělení pro německy mluvící klienty.
Vedoucím „German Desk“ je německý advokát Achim
Jähnke, který je souběžně registrován u České advokátní komory.
Nikdy se nevzdáváme a vždy najdeme vhodné řešení
vyhovující požadavkům a potřebám našich klientů.

Vybrané transakce provedené naší pražskou
pobočkou
Právní poradenství při finančních transakcích, jak
bankám, tak zahraničním investorům
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Podpora zahraničních investic v České republice,
provádění právních auditů, přípravy investičních
struktur, právní zajištění komplexních transakcí
Právní poradenství při koupích nemovitého majetku, včetně provedení auditu, přípravy a vyjednání
komplexních realitních transakcí
Zastupování developerů a investičních fondů
v rámci akvizic či prodejů nákupních center v hodnotě miliard Kč
Zastupování developerů v souvislosti s rozvojem
satelitního města na předměstí Prahy
Vytvoření holdingové struktury jedné z největších
strojírenských skupin ve střední a východní Evropě
Právní poradenství v oblasti ICT a e-commerce, se
zaměřením na M & A
Sporová agenda na všech stupních soudní soustavy, zastupování jak soukromoprávních, tak veřejnoprávních subjektů
Rozhodčí řízení, včetně zastupování před mezinárodními rozhodčími tribunály
Správa portfolií ochranných známek, např. převzetí komplexního portfolia pro předního světového
výrobce luxusních tabákových výrobků v České
republice a na Slovensku a následná komplexní
správa tohoto portfolia
Poradenství poskytované přednímu českému
obchodníkovi s cennými papíry v mezinárodním
rozhodčím sporu o náhradu škody ve výši stovek
milionů Kč
Energetické právo, např. poradenství při projektu přečerpávací vodní elektrárny s kapacitou
1000 MW zahrnující investice v hodnotě přesahující
25 miliard Kč
Zastupování tuzemské energetické skupiny v rámci
rozvoje, financování a prodeje několika větrných
elektráren zahrnující investice
Poradenství start-up projektům, středně velkým
podnikům i nadnárodním společnostem v oblasti
práva ICT za účelem dodání jejich produktu na trhy
v ČR i v zahraničí
Dlouhodobá spolupráce s bankami a finančními institucemi, velkými holdingovými skupinami
a středně velkými podniky ve všech fázích insolvenčního řízení, ať už se nacházejí v postavení
dlužníka nebo věřitele
Naše kancelář si uvědomuje svou společenskou odpovědnost, a proto pražská pobočka dlouhodobě
podporuje Jedličkův ústav a Nadační fond proti korupci. V rámci svých pro bono aktivit taktéž posky-

tuje bezplatně své služby Pražskému komornímu
orchestru.

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.:
+420 221 990 455
e-mail: praha@konecna-zacha.com
www.konecna-zacha.com
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KRUTINA MÚKA
KRUTINA MÚKA je advokátní kanceláří se specializací především na trestní právo a s již 15letou
historií (založena byla v roce 2004 Mgr. Miroslavem Krutinou a od roku 2019 vystupuje pod společným názvem KRUTINA MÚKA).
Vedle zakládajícího advokáta Mgr. Miroslava Krutiny
tvoří tým kanceláře advokát Mgr. Ondřej Múka, další
advokáti Mgr. Ondřej Jašek a JUDr. Mgr. Zuzana Černecká a další odborný a administrativní personál.
V rámci trestního práva se orientujeme kromě domácí klientely rovněž na mezinárodní platformu, kde
poskytujeme obhajobu, resp. v obecném měřítku
zastupování, fyzických i právnických osob ve všech
fázích trestního řízení a řešíme otázky, jak obecné,
tak i té nejzávažnější hospodářské kriminality (např.
významně v oblasti derivátových trhů). Právní pomoc
klientům poskytujeme rovněž i v oblasti mezinárodní
justiční spolupráce ve věcech trestních (zejména extradiční řízení apod.).
Vedle obhajoby je předmětem naší činnosti též analytická činnost v rámci větších pracovních celků, často
ve spolupráci s auditory a daňovými poradci, auditorskými domy, znalci apod., přičemž jsme zváni ke
zpracování trestně právního hlediska komplexnějších
zadání v rámci due diligence, compliance programů
apod.
Členové advokátní kanceláře jsou aktivně zapojeni
do činnosti české advokacie (v rámci sekce trestního

práva, sekce práva EU, výboru pro vnější vztahy a Internetové rady), jakož i mezinárodních odborných
organizacích působících na poli trestního práva (např.
členství v Advisory Board European Criminal Bar Association, v Advisory Board Legal Experts Advisory Panel
of Fair Trials International nebo zastupování České
advokátní komory v CCBE, a to ve výboru pro trestní
právo, pracovní skupině Anti-Money Laundering nebo
ve výboru European Convention on Legal Profession). Kancelář rovněž spolupracuje s řadou předních
zahraničních kanceláří specializujících se v odvětví
trestního práva. Mgr. Krutina je rovněž člen Rady pro
podmíněné propuštění průlomového projektu Křehká
šance, jehož cílem je reformovat trestní justici v oblasti trestání a parole.
Součástí praxe naší kanceláře je rovněž publikační činnost, ať již pro širší veřejnost na bázi publikací
a mediálních vystoupení (cca 40 x ročně pro ČT, Český
rozhlas apod.), tak i pro odbornou veřejnost (periodika Bulletin advokacie, Soudce apod.).

KRUTINA MÚKA
Vyšehradská 27
128 00 Praha 2
Tel.:
+420 220 199 301
e-mail: ioffice@krutina.cz
www.krutinamuka.cz
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KŠD LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
KŠD LEGAL je jednou z tradičních advokátních
kanceláří dlouhodobě úspěšně působících na
trhu České republiky a prostřednictvím vlastní
pobočky, která sídlí v Bratislavě, také Slovenska.
KŠD LEGAL byla založena v roce 1999 předními českými advokáty JUDr. Janou Doškovou, JUDr. Bohuslavem Kleinem a JUDr. Rudolfem Šubrtem. V roce
2015 jsme oslavili již desáté výročí od okamžiku, kdy
došlo ke sloučení advokátní kanceláře KLEIN ŠUBRT
DOŠKOVÁ s advokátní kanceláří JUDr. Jana Šťovíčka,
Ph.D., a od této doby patří KŠD LEGAL k nejdynamičtěji se rozvíjejícím českým advokátním kancelářím
s širokým portfoliem poskytovaných právních služeb.
V lednu 2019 pak KŠD LEGAL oslavila již 20 let od svého
založení. Tato mimořádná délka působení advokátní
kanceláře na českém trhu symbolizuje dlouhodobou a prověřenou vysokou míru spolehlivosti, jistoty
a renomé v poskytování právních služeb a úspěšné
podpory obchodních záměrů našich klientů i hájení
a vymáhání jejich zájmů. Značka „KŠD“ tak jako odkaz
na jména zakladatelů symbolizuje dlouholetou tradici
a kontinuitu naší advokátní kanceláře.
Při zachování té nejvyšší úrovně odbornosti svých
právníků se KŠD LEGAL daří zůstat ve všech ohledech
vysoce konkurenceschopnou advokátní kanceláří.
Excelentní právní odbornost, komplexní servis šitý na
míru zadáním klientů či flexibilita našich řešení jsou
hodnoty, které nás již poněkolikáté vynesly na výsluní v prestižní soutěži Právnická firma roku a v dalších

českých i zahraničních anketách či odborných soutěžích. Neusínáme však na vavřínech a neustále rozšiřujeme portfolio našich právních služeb.

NÁŠ PŘÍSTUP K POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
Naším prvořadým cílem je zajistit perfektní právní
servis a dokonale vyhovět potřebám a požadavkům
tuzemských i zahraničních klientů.
Nejsme právní byrokraté, kteří klientům jen říkají, co se
nesmí, nebo automaticky vyplňují předepsané formuláře. Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že našim
klientům v prvé řadě nasloucháme a seznamujeme se
se specifiky jejich podnikání a poté aktivně hledáme
pozitivní řešení pro realizaci jejich záměrů, a to nejen
po stránce právní, ale i po stránce obchodní.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
KŠD LEGAL disponuje rozsáhlými odbornými zkušenostmi ve většině právních oblastí, přičemž odborně
se právníci KŠD LEGAL zaměřují nejen na právní oblasti klíčové pro tuzemské i zahraniční podnikatelské
subjekty, ale rovněž na právní oblasti typické pro veřejný sektor, který rovněž tvoří důležitou součást klientely naší advokátní kanceláře.
KŠD LEGAL tak poskytuje právní poradenství ve všech
hlavních oborech práva. Mezi klíčové oblasti naší specializace pak patří oblast sporného řízení a arbitráží,
korporátního práva, práva nemovitostí, či oblast ve-
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řejných zakázek. K dalším důležitým oblastem dílčí
specializace KŠD LEGAL patří ICT sektor, trestní právo, fúze a akvizice, pracovní právo a také insolvenční
či daňové právo se zapojením daňových poradců ze
sesterské KŠD ECONOMIC. V naší právní praxi se také
věnujeme i klientům podnikajícím v nově se rozvíjejících oblastech podnikání jako např. softwarová řešení
či mobilní aplikace.
Dlouhodobým specifickým zaměřením KŠD LEGAL je
pak zmiňované sportovní právo, v němž dlouhodobě
dominujeme v České republice a členové sportovněprávního týmu se řadí mezi vyhledávané experty
i v evropském měřítku.

chu aj., české i zahraniční banky, ministerstva, správní úřady či územní samosprávné celky, individuální
investoři a v neposlední řadě pak samozřejmě také
sportovní organizace a kluby či individuální sportovci.
Bude nám ctí, pokud se rozhodnete rozšířit řady našich spokojených klientů a společně budeme moci
dosáhnout dalších úspěchů a vítězství.

KŠD LEGAL  WE KNOW HOW TO SCORE

Prostřednictvím slovenské pobočky KŠD LEGAL pak
cílíme na schopnost dokonale vyhovět potřebám
a požadavkům našich tuzemských i zahraničních klientů v kontextu československého trhu. V rámci Slovenska tak poskytujeme právní služby v totožné šíři
jako v České republice.
Svým klientům dokážeme zajistit prvotřídní právní
služby i mimo hranice České republiky a Slovenska,
a to díky exkluzivní spolupráci KŠD LEGAL s vybranými
partnery na mezinárodní úrovni.

PRÁVNÍ TÝM
Excelentní právní odbornost, řada zkušeností, schopnost maximálně vyhovět přáním našich klientů a připravit precizní řešení. To jsou vlastnosti společné
všem členům právního týmu KŠD LEGAL.
Právníci KŠD LEGAL mají výhodu spočívající jak v celé
řadě zkušeností získaných v rámci zastupování klientů
při uzavírání smluv či v soudních sporech, tak také ve
zkušenostech získaných působením v oblasti veřejné
správy, justice, akademické sféry anebo podnikatelského prostředí. Právníci KŠD LEGAL rovněž působí
jako rozhodci v řadě rozhodčích institucí rozhodující
především obchodní či sportovněprávní spory.

KLIENTI
Mezi klienty advokátní kanceláře KŠD LEGAL patří významní podnikatelé, tuzemské i zahraniční obchodní
společnosti podnikající např. v oblasti informačních
technologií a telekomunikací, energetiky, stavebnictví, těžebního průmyslu, zemědělství, cestovního ru-

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 221 412 611
e-mail: ksd.law@ksd.cz
www.ksd.cz
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KVB advokátní kancelář s.r.o.
KVB advokátní kancelář se pevně etablovala na
trhu právních služeb v České republice. Jako jedna z mála regionálních advokátních kanceláří působíme na celém území ČR.
Jsme důkazem toho, že špičkový specializovaný
právní servis lze poskytovat i mimo území hlavního města Prahy. Domníváme se, že specializace na
specifický typ klientů a zároveň vysoká odborná
specializace na správní právo je směr, který byl na
samotném počátku vhodně zvolen.
Mezi naše klienty tak patří řada obcí, městysů, měst,
statutárních měst a krajů, mnohá ministerstva či
prestižní advokátní kanceláře. Výjimečnost našich
služeb spočívá právě ve využívání špičkových teoretických znalostí v kombinaci s dlouhodobými praktickými zkušenostmi s fungováním veřejné správy
a správního soudnictví, kvůli kterým si nás klienti
navzájem doporučují. O nadstandartních znalostech práva a profesionálním přístupu týmu KVB advokátní kanceláře svědčí každoroční nárůst spokojené klientely ze všech oblastí.
Díky propracované personální politice se nám podařilo vytvořit unikátní tým právníků, kteří jsou pro
svou odbornou kvalitu vyhledáváni jak soukromým,
tak veřejným sektorem.
Většina členů našeho týmu se průběžně autorsky
podílí na tvorbě renomované komentářové literatury a dalších odborných publikací. Najdete u nás

autory nebo spoluautory komentářů ke správnímu
řádu, zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, zákonu o obcích, školskému zákonu, zákonu
o svobodném přístupu k informacím, zákonu o veřejných zakázkách, zákonu o místním referendu, zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a dalších.
Vedle publikační činnosti klademe zvýšený důraz
rovněž na aktivní účast naších právníků v odborných orgánech jednotlivých institucí, se zaměřením
na správní právo.
Za všechny jmenujme alespoň JUDr. Stanislava Kadečku, Ph.D., který dlouhá léta působí na katedře
správní vědy a správního práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, je členem Legislativní rady
vlády, rozkladových komisí České národní banky
a Ministerstva spravedlnosti, nebo členem Skupiny
nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy Rady Evropy.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. dlouhá léta působil
na pozici vedoucího právníka Svazu měst a obcí ČR
nebo člena pracovní skupiny Legislativní rady vlády
a v současné době působí jako člen Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.
Doc.JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., jakožto specialista na oblast veřejných zakázek, působí na Mendelově univerzitě v Brně. Mgr. Lukáš Rothanzl je členem
Pracovní skupiny Legislativní rady vlády pro správní
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právo a dále je členem rozkladových komisí na ministerstvu financí a školství.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. přednáší právo na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.
Za nedlouhou dobu činnosti KVB advokátní kanceláře se nám podařilo získat několik významných
ocenění. V roce 2015 a 2017 jsme obdrželi titul Právnická firma roku, jakožto nejlepší regionální právnická firma v ČR. V roce 2016 jsme se mezi regionálními
právnickými firmami umístili v kategorii velmi doporučovaných kanceláří. V roce 2015 obdržel náš řídící
partner JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. titul Právník
roku v oblasti správního práva, jako historicky první
a dosud jediný advokát.

tačními programy a ochranou hospodářské soutěže.
Zmínit lze rovněž několik probíhajících kauz v oblasti zachování nároku na poskytování podpory za
výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů či
expertní právní stanoviska týkající se oblasti energetického práva.

Činnost KVB advokátní kanceláře, jak je v úvodu naznačeno, stojí na dvou pilířích. První pilíř tvoří komplexní právní poradenství pro města a obce, a to jak
při výkonu samostatné, tak i přenesené působnosti.
Vzhledem k tomu, že právní problémy obcí a měst
jsou po celém území České republiky velmi podobné, těží klienti z naší četné praxe při řešení jejich
kauz. Druhý pilíř tvoří vysoce specializovaný právní
servis v oblasti správního práva. V této oblasti poskytujeme právní služby ústředním orgánům státní
správy, soukromému sektoru nebo se na nás jako
na své subdodavatele obracejí jiné renomované
advokátní kanceláře. Především v oblasti stavebního práva pracujeme pro celou řadu developerských
společností. Velice častou je agenda správního trestání, a to v celé šíři veřejnoprávní regulace.
V průběhu roku řešíme mnoho set dílčích kauz pro
naše klienty, ale vyzvednout lze práci pro jedno
z největších statutárních měst, kde poskytujeme
průběžné právní poradenství při přípravě územního
plánu. Rovněž pro velké statutární město jsme zpracovávali komplexní právní analýzu k aspektům zavádění specifického systému parkování. Pro 2700 členů Svazu měst a obcí ČR poskytujeme služby právní
poradny, a to jak telefonické, tak i písemné. Dále
společně se Svazem vyvíjíme databázi dotazů a odpovědí především z oblasti komunálního práva.
Z probíhajících kauz lze zmínit práci pro významnou
developerskou společnost v oblasti stavebnictví, či
velmi významného klienta v oblasti zdravotnictví,
kterému poskytujeme právní rady v souvislosti s do-

KVB advokátní kancelář s.r.o.
Teplého 2786
530 02 Pardubice
Tel.:
+420 226 259 401
e-mail: pravnik@akkvb.cz
www.akkvb.cz
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Langmeier & Co.,
advokátní kancelář s.r.o.
V advokátní kanceláři Langmeier & Co., jejímž
zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmeier, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením, dlouhodobě poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby v hlavních
oborech práva.
Specializujeme se zejména na právo insolvenční, trestní, cizinecké, civilní a pracovní. V oboru
insolvenčního práva disponujeme komplexním
know-how k řešení krizových a úpadkových situací
klientů.
Naší hlavní předností je, že insolvenční právo řešíme jak z pohledu advokátního, tak i v roli insolvenčního správce v rámci společnosti Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s.
Naši advokátní kancelář tvoří erudovaný tým právníků a ekonomů a kromě sídla na adrese Na Bělidle
997/15, Praha 5 poskytujeme služby i v rámci celostátní sítě poboček insolvenční kanceláře v obvodech všech krajských soudů.
Prioritou naší advokátní kanceláře je důraz na důkladnou analýzu každé jednotlivé kauzy s maximálním ohledem na individuální potřeby klientů.
Pro každý případ nabízíme inovativní řešení.
Vždy usilujeme o vybudování kvalitního partnerského vztahu s našimi klienty. Nabízíme především odbornost, důvěryhodnost a loajalitu.

HLAVNÍ OBLASTI SPECIALIZACE
Insolvenční právo a restrukturalizace
Podstatnou součástí naší kanceláře je insolvenční
tým, vedený insolvenčním správcem, JUDr. Janem
Langmeierem, který vykonává činnost insolvenčního
správce se zvláštním povolením. Spolupracujeme
s ekonomickými a daňovými poradci, znalci a znaleckými ústavy a dalšími odborníky v oblasti krizového
managementu. Odbornost insolvenčního správce se
zvláštním povolením je nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti insolvenčního správce ve velkých, zvláště
složitých insolvenčních řízeních (pro dlužníky s obratem nad 100 mil. Kč, finanční instituce nebo dlužníky řešící úpadek formou reorganizace). V souvislosti
s insolvenčním řízením a krizovým řízením podniku
poskytujeme zejména tyto služby:
analýza úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka,
včetně rozboru vhodnosti a možnosti řešení úpadku formou reorganizace nebo konkurzu
příprava a podání návrhů na zahájení insolvenčního řízení
zpracování návrhu na povolení reorganizace, sestavení reorganizačního plánu z ekonomického i právního hlediska, vyjednání jeho podmínek s účastníky
insolvenčního řízení a insolvenčním správcem
služby krizového manažera, např. v případech, kdy
bude jeho účast při plnění reorganizačního plánu
požadována ze strany věřitelů
zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčních
řízeních
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komplexní poradenství ve všech fázích insolvenčního řízení
zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech
zastupování klientů v incidenčních sporech a jiných
soudních sporech, které jsou vyvolány nebo souvisí
s insolvenčním řízením
sepisování a uplatňování přihlášek pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení
výkon funkce likvidátora obchodních korporací
poradenství v oblasti M & A transakcí u oddlužovaných firem

Trestní právo
V rámci trestního práva poskytujeme právní pomoc při
obhajobě ve všech stádiích trestního řízení. Specializujeme se zejména na obhajobu ve věcech hospodářské, daňové a dotační trestné činnosti. V těchto oblastech využíváme rovněž našich znalostí insolvenčního
a civilního práva. Odbornou právní pomoc nabízíme
i poškozeným právnickým a fyzickým osobám při
uplatnění jejich nároků, kdy klademe důraz na dosažení náhrady újmy (jak majetkové, tak nemajetkové)
již v trestním řízení. Advokáti naší kanceláře jsou rovněž zaregistrováni v Registru poskytovatelů pomoci
obětem trestných činů. Při zastupování klientů v trestních řízeních klademe důraz na diskrétnost a flexibilní
přístup ke klientovi. Pro právnické osoby dále poskytujeme služby Criminal Compliance, tedy komplexní nastavení procesů, vnitropodnikových předpisů
a školení zaměstnanců a statutárních orgánů s cílem
minimalizovat trestněprávní rizika pro klienta.

Cizinecké právo
Disponujeme řadu let budovaným know-how při zastupování klientů ve všech záležitostech, které se týkají pobytů cizinců v ČR, zaměstnávání cizinců v ČR
a azylové problematiky. Jedná se především o pomoc
při zajištění víz, zaměstnaneckých karet, povolení
k dlouhodobému pobytu (za účelem studia, podnikání, sloučení s rodinným příslušníkem atd.) či povolení
k trvalému pobytu, nebo pobytů občanů a rodinných
příslušníků EU. Další naší agendou v oblasti cizineckého práva je právní pomoc při získávání českého občanství. Pro zaměstnavatele nabízíme zajištění všech
nezbytných kroků pro legální zaměstnávání cizinců
v ČR. Pravidelně zastupujeme své klienty při jednání
před Ministerstvem vnitra ČR a cizineckou policií, jakož i správními soudy.

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

Pracovní právo
Mezi další významné služby, které nabízíme, patří
komplexní služby v pracovněprávních vztazích pro zaměstnavatele a agentury práce. Klientům zajišťujeme
přípravu pracovněprávních dokumentů a zastupujeme je ve všech typech pracovněprávních sporů i v řízeních před správními orgány (jako jsou např. úřady
práce a inspektoráty práce). Právní poradenství pro
agentury práce a další zaměstnavatele také poskytujeme s přesahem do práva cizineckého. V pracovněprávních sporech zastupujeme rovněž i zaměstnance.
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. poskytuje právní poradenství v češtině, angličtině, němčině
i francouzštině.

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.
Na Bělidle 997/15
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 222 200 250
e-mail: info@langmeier.cz
www.langmeier.cz
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LEGALITÉ
advokátní kancelář s.r.o.
Legalité je česká advokátní kancelář se sídlem
v Praze, podporou na Slovensku a přesahem do
evropských zemí, Ameriky a Asie.

Předností kanceláře je schopnost bedlivě naslouchat klientům a nabízet jim ryze praktická
řešení.

Legalité má ve svém názvu skryté dva základní významy, jež jsou pro kancelář a její tým podstatné. Je to
„legálnost“, právní čistota, ale také „l’egalité“ neboli
rovnost, která vystihuje rovné postavení všech partnerů a jejich přístup ke kanceláři a ke klientům.

Advokátní kancelář Legalité charakterizují
čtyři slova – specializace, odbornost, kvalita
a ambice.

Legalité poskytuje nadstandardní právní servis v národním i mezinárodním kontextu. Tým tvoří přední
advokáti s dlouholetými zkušenostmi z advokacie,
byznysu i akademického prostředí. Právní služby poskytuje vedle českého a slovenského jazyka také v angličtině, němčině, francouzštině a ruštině.
Kancelář se orientuje na speciální odvětí práva a průmyslu v rozsahu:
Soudní spory a arbitráže
Hospodářská a nekalá soutěž
Pracovní právo, právní vztahy se členy statutárních
orgánů
Nemovitosti, restrukturalizace, financování
Duševní vlastnictví, IT, telekomunikace
Právo obchodních společností, fúze a akvizice
Veřejné zakázky, energetika, regulatorika
Ochrana osobních údajů, compliance
Směnky, smluvní právo
Služby pro soukromé investory
Insolvenční právo

Mít v týmu specialistu na dílčí segment právních služeb představuje pro klienta konkurenční výhodu a jistotu ve všech jeho rozhodujících
krocích.
Jelikož je advokátní kancelář složena z odborníků pro dílčí právní odvětví, kteří mají v tomto
ohledu mimořádné znalosti českého a mezinárodního práva, představuje tak unikátní poradní
jednotku pro jednotlivce i firmy mající ambice
podnikat v širším mezinárodním kontextu a zajišťuje tím efektivní využití jejich času i peněz.
Kvalita dobré kanceláře spočívá nejen v precizně
odvedených právních službách, ale také v dobrých a férových vztazích. Ty se projevují jak vzájemným respektem, tak schopností dohodnout
se na adekvátním a oboustranně akceptovaném
ohodnocení právních služeb.
Priorita v podobě přijímání náročných specializovaných případů, umožňující advokátům představit naplno své schopnosti, vypovídá o ambicích kanceláře pracovat vždy s těmi nejlepšími.
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NÁŠ TÝM
Marie Janšová
je specialistkou a doporučovanou advokátkou v oblasti pracovního práva. Zaměřuje se i na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních
údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, European Employment Law Association a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association.

privátním investorům při jejich investičních aktivitách
a spravování majetku.

Miroslav Uřičař
se specializuje na správní právo a regulační problematiku síťových odvětví, zejména elektronických
komunikací, ochranu osobních údajů a compliance.
Je členem Komise pro veřejné právo – komise pro
správní právo Legislativní rady vlády ČR, působí také
jako rozhodce.

Vít Horáček

Elena Donátová

patří mezi nejuznávanější advokáty – specialisty na
soudní spory a arbitráže a rozhodce v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory. Působí
jako předseda Mezinárodního rozhodčího soudu při
Českomoravské komoditní burze, je členem Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži a dalších
mezinárodních soudů. Vít se dále zaměřuje na veřejné zakázky, právo duševního vlastnictví, energetiku,
telekomunikace a informační technologie.

je specialistkou na právo obchodních společností
a M & A. Má rozsáhlé zkušenosti při zajištění restrukturalizací společností, včetně všech forem přeměn.
Zaměřuje se též na poradenství při přípravě a vyjednávání komplexních obchodních smluv, včetně poskytování služeb pro rozsáhlé projekty ve strojírenství, dopravě či platebních službách.

Dana Ondrejová
patří mezi přední české odborníky na právo hospodářské a nekalé soutěže a nekalých obchodních
praktik. Mezi její další specializace patří reklamní
právo a směnky. Dana je docentkou obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a působí
také jako rozhodce. Pravidelně přednáší a je autorkou významných odborných publikací a komentářů
zejména z oblasti práva nekalé soutěže.

Andrej Škriniar
je spolupracujícím partnerem Legalité na Slovensku.
Je specialistou na smluvní právo, právo obchodních
společností a transakční práci. Ve své práci se věnuje
zejména poskytování právního poradenství obchodním společnostem působícím v papírenském, dřevozpracujícím a strojírenském průmyslu.

Olga Humlová
je renomovanou nemovitostní expertkou se zkušenostmi z mezinárodní advokacie a z byznysu. Nemovitostní transakce, výstavba i transakční financování
patří k jejím specializacím. Olga působí také jako rozhodce českých i mezinárodních sporů.

Markéta Hrabáková
je specialistkou na právo duševního vlastnictví, telekomunikace a IT, ochranu autorských práv. Zaměřuje
se na internet, internetové podnikání, ochranu osobních údajů a ochranu spotřebitele. Poskytuje služby

LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
Václavská 316/12
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 200 700
e-mail: office@legalite.cz
www.legalite.cz
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Mališ Nevrkla Legal,
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Mališ Nevrkla Legal působí
na českém trhu od roku 2003, kdy ji pod názvem
Daniel Mališ & Partners založil Dr. Mgr. Daniel
Mališ, LL.M.
O šest let později se kancelář po dlouhodobé úzké
spolupráci Dr. Mališe s Dr. Nevrklou transformovala
na společnost Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o. V roce 2016 se společníky kanceláře stali
JUDr. Jakub Celerýn a Mgr. Jan Pořízek.
Prioritou Mališ Nevrkla Legal je poskytování právních služeb ve vysoké kvalitě a s velkou přidanou
hodnotou, a to jak české, tak i mezinárodní klientele. Tato kritéria, jež jsou alfou a omegou naší práce
pro klienty, se daří plnit zejména díky komplexnímu
a strategickému přístupu k řešení právních případů,
vysoké úrovni právní analýzy, rozsáhlým mezinárodním zkušenostem a sehranému týmu kvalitních
a zkušených právníků. Samozřejmostí je poskytování právních služeb v českém a anglickém jazyce na
stejné úrovni.

NAŠE SPECIALIZACE
Při poskytování právních služeb klademe v Mališ
Nevrkla Legal důraz na komplexnost řešení a úzkou
spolupráci s klienty, což umožňuje zohlednit i jejich
specifické potřeby a požadavky.
Zaměřujeme se na právní poradenství zejména v následujících oblastech:

obchodní (korporátní) a občanské právo
medicínské a farmaceutické právo
právo nemovitostí
právní vztahy s mezinárodním prvkem
sporná agenda
právo duševního vlastnictví
stavební a správní právo
pracovní právo
Mezi naše klienty patří přední společnosti z obchodního, stavebního, energetického a realitního
sektoru, zdravotnická zařízení a farmaceutické firmy, zemědělští podnikatelé a prodejci zemědělské
techniky.

NÁŠ TÝM
Tým Mališ Nevrkla tvoří kvalifikovaní právníci, kteří
své bohaté znalosti a zkušenosti získali mimo jiné
v mezinárodních a velkých českých kancelářích či
při studiu v zahraničí.

JUDr. Luboš Nevrkla, Ph.D.
jeden ze zakládajících partnerů
kanceláře, vystudoval Právnickou fakultu UK. V roce 1999 složil advokátní zkoušky a o tři roky
později získal akademický titul
doktor (Ph.D.). V letech 1996 až
2007 působil v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Freshfields
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Bruckhaus Deringer, poté navázal úzkou spolupráci s Dr. Mališem. Během své dlouholeté advokátní
činnosti získal bohaté zkušenosti v mnoha oblastech českého práva, zejména práva obchodního se
zvláštním zaměřením na právo společností (včetně
fúzí, akvizic a společných podniků), obchodněprávních a občanskoprávních závazkových vztahů, práva
duševního vlastnictví, pracovního práva a mezinárodního práva soukromého. Podílel se rovněž
na přípravě mnoha právních auditů a rozsáhlých
smluvních dokumentací pro projekty v různých odvětvích obchodu a průmyslu, včetně PPP pilotního
projektu v oblasti dopravní infrastruktury ve střední
a východní Evropě.

JUDr. Jakub Celerýn
je absolventem Právnické fakulty UK. V roce 2010 složil státní rigorózní zkoušku a byl mu
udělen akademický titul doktor
práv (JUDr.). O dva roky později
úspěšně absolvoval advokátní
zkoušky. S advokátní kanceláří
spolupracuje od roku 2006, kdy, tehdy ještě v Daniel
Mališ & Partners, začínal jako student na pozici právního asistenta. Během své mnohaleté praxe získal zkušenosti zejména v oblasti sporné agendy, obchodního
práva a medicínského práva. Rozsáhlé zkušenosti má
také v oblasti práva nemovitostí a pracovního práva.

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

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

Mgr. Jan Pořízek
vystudoval Právnickou fakultu UK a během studií úspěšně
absolvoval také roční studijní
pobyt na University of Athens
v Řecku. V roce 2012 úspěšně
složil advokátní zkoušky. Před
nástupem do advokátní kanceláře Daniel Mališ & Partners v roce 2007 pracoval
pro přední českou advokátní kancelář, kde se zaměřoval zejména na právo obchodních společností
a fúze a akvizice. Ve své praxi se věnuje především
obchodnímu právu, sporné agendě a farmaceutickému právu, je též uznávaným odborníkem v oblasti
správního práva.

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Kováků 554/24
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 368 350
e-mail: law.office@mn-legal.eu
www.mn-legal.eu
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Maršálek & Žíla,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Maršálek & Žíla s kancelářemi ve Vsetíně a Holešově je moderní a dynamická
advokátní kancelář specializující se na dlouhodobé pracovní vztahy se svými stálými klienty,
jejichž počet každoročně významně narůstá.

Advokátní kancelář Maršálek & Žíla je kolektivem
mladých právníků. Naši právníci pravidelně publikují
odborné články a mimo jiné zajišťují pro specifické
oblasti našich klientů soukromá interní školení určená
pro vyšší a střední management.

Advokátní kancelář Maršálek & Žíla poskytuje komplexní právní služby více než osmi desítkám klientů
zejména v oborech korporátního práva, smluvního práva, nemovitostí, pracovního práva, sporné
agendy a insolvenčního práva včetně incidenčních
sporů. Naše kancelář se zaměřuje především na klienty podnikající na území České republiky se speciálním zaměřením na Zlínský kraj a prostřednictvím
spolupracující advokátní kanceláře i na Slovensku.
Mimoto kancelář úzce spolupracuje s externími
odborníky ze specializovaných oborů auditu, daní,
překladatelství a znaleckého zkoumání, a to především v oblasti transformací fyzických osob na korporace a v rámci fúzí a akvizic.

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

Klientela advokátní kanceláře zahrnuje široké
spektrum podnikatelských subjektů s orientací
zejména na střední podniky, malé podniky, mikropodniky, a rodinné firmy. V rámci firemního
žebříčku Právnická firma roku pořádaného společností EPRAVO.CZ, a.s., byla advokátní kancelář
Maršálek & Žíla zařazena v letech 2012 a 2015 mezi
velmi doporučované advokátní kanceláře ve zvláštní kategorii Regionální právnická firma roku a je
pravidelně součástí sborníku Významné advokátní
kanceláře České republiky.

V preferovaných právních oblastech jsme v rozhodném období 1. 8. 2017 až 31. 7. 2018 vykázali tyto
statistiky:

Právo obchodních společností včetně fúzí a akvizic
Právní poradenství v oblasti korporátního práva patří
mezi tradiční součásti našich služeb a zahrnuje poskytování komplexních právních služeb pro jednotli-
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vé obory (tedy komplexní problematiku korporátního práva dle zákona o obchodních společnostech
a družstvech, a všechny typy přeměn dle zákona
o přeměnách obchodních společností a družstev).
V období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 (dále jen „rozhodné období“) jsme úspěšně realizovali celkem
55 korporátních změn, dvě rozdělení formou odštěpení (sloučení a se vznikem nové společnosti),
a čtyři úspěšné procesy squeeze out. Hodnota všech
transakcí v oblasti korporátního práva činila celkem
220.167.320 Kč.

Ostatní
Pro naše klienty jsme dále v rozhodné době připravili přibližně více než 8.300 dokumentů (smlouvy,
prohlášení, právní analýzy, apod.) a vyjádření ke
specifickým úkolům, a to ve všech oborech práva
napříč celým právním řádem České republiky.
Klienti Advokátní kancelář Maršálek & Žíla oceňují
především individuální přístup, operativní a flexibilní
pracovní nasazení všech členů týmu a zejména kvalitní právní řešení.

Insolvence
Naše AK podala v rozhodném období celkem 10 insolvenčních návrhů. Dále jsme podali v zastoupení klientů 46 přihlášek pohledávek v celkové výši
25.000.000 Kč.

Řešení sporů a arbitráže
V rozhodném období jsme v zastoupení klientů převzali právní zastoupení klientů ve 492 právních sporech. Součet vymáhaných částek v těchto sporech
činí cca 32.500.000 Kč. V rozhodném období jsme
podali 285 návrhů na nařízení exekuce pro zaplacení
nároků v celkové výši přesahující 16.750.000 Kč.

Pracovní právo
V rozhodném období jsme pro klienty naší advokátní kanceláře připravili všechny typy právních
jednání souvisejících s pracovně-právní agendou
a připravili a revidovali několik desítek dokumentů
souvisejících s přidělením zaměstnanců agentury
práce k výkonu práce u uživatele, jako jsou rámcové
či dílčí dohody o dočasném přidělení a pokyny k dočasnému přidělení.

Nemovité věci
V době od 8/2016 do 7/2017 naše advokátní kancelář připravovala a úspěšně realizovala cca 338 kupních smluv, jejichž předmětem byl převod vlastnického práva k nemovitostem (nemovitým věcem)
zapsaným v katastru nemovitostí s celkovou hodnotou převáděných nemovitých věcí převyšující
336.334.000 Kč. Pro klienty jsme dále připravili dvě
smlouvy o právu stavby a přibližně 70 právních jednání o právu nájmu.

Maršálek & Žíla, advokátní kancelář
Stará Cesta 676
755 01 Vsetín
Tel.:
+420 571 410 895
e-mail: asistentka@marsalekzila.cz
www.marsalekzila.cz
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MORENO VLK & ASOCIADOS
MORENO VLK & ASOCIADOS (MVA) založili v roce
2006 José Julio Moreno Baena a Václav Vlk – uznávaní odborníci na procesní zastupování. Oba
vnímali vždy právní poradenství jako komplexní
podporu klienta a z toho také vychází současná
multidisciplinární nabídka MVA místních i mezinárodních právních služeb.
MVA existuje 11 let, ale naše praxe však začíná již roku
1986, respektive od roku 1995. Naší vizitkou je stabilita a zkušenost, zkušenost ze zastupování před soudy
a státními orgány. Nepyšníme se slovy dynamická či
perspektivně se rozvíjející, klíčové pro nás je, aby každý
z našich právníků začínal od píky a měl zkušenosti s kauzálním zastupováním.
Naší doménou je soudní řízení, trestní řízení, konkrétní
podnikatelské projekty a konzultační právní poradenství. V reakci na zvyšující poptávky v korporátní oblasti
poskytujeme tyto služby v plné šíři zejména pro španělské subjekty.
Působíme ve Španělském království, České republice
a Slovenské republice. Naší doménou je kauzální zastupování se zaměřením na klasickou advokátní spornou
a nespornou agendu a komplexní mezinárodní a národní právní služby pro korporátní klientelu. Právní služby poskytujeme nejen v českém a španělském jazyce,
ale také v anglickém, ruském, německém a slovenském.
Jsme jediná česko-španělská advokátní kancelář, která
poskytuje přímé zastoupení španělskými právníky.

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

MVA V ČESKÉ REPUBLICE:
Komplexní vedení sporu, procesní strategie a konzultace v soudních a správních řízeních, prevence
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proti soudním sporům a případná příprava na ně
včetně přípravy a zajištění důkazů a mediálního
zastoupení.
Odpovědnostní vztahy z náhrad škody při plnění
smluv, insolvenčních řízení a odpovědností vztahy
statutárních orgánů a vrcholového managementu.
Náhrady škody, ochrana dobré pověsti a ochrana
fyzických osob ve vztahu k nesprávnému úřednímu
postupu a nezákonným rozhodnutím.
Audity a due diligence ve věcech odpovědnosti,
včetně odpovědnosti trestní a správní.
Trestní právo.
Rodinné právo a SJM.
Dědické právo, právní vztahy k nemovitostem,
smluvní vztahy dle občanského zákoníku.
Korporátní služby na doporučení s dominantní orientací na španělsky mluvící klientelu.

MVA VE ŠPANĚLSKÉM KRÁLOVSTVÍ:
Právní vztahy k nemovitostem a právní otázky urbanismu, koupě nemovitostí a související služby.
Kompletní korporátní agenda, investičního zastoupení a poradenství realizaci projektů v obchodu
a průmyslu na klíč.
Vymáhání přeshraničních pohledávek a zahraničních exekučních titiulů.
Náhrada škody.
Rodinné právo a SJM, trestní právo.
Zastupování při jednání se státní správou.

MVA NA SLOVENSKU:
Sporná civilně právní a obchodně právní agenda.
Rodinné právo a SJM, trestní právo.
Kompletní korporátní agenda, investičního zastoupení a poradenství při realizaci projektů v obchodu
a průmyslu na klíč.

MORENO VLK & ASOCIADOS
Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 224 818 736
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
www.moreno-vlk.eu
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MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
poskytuje komplexní právní služby v oblastech
práva veřejného investování, informačních a komunikačních technologií, energetického, zdravotnického, vodohospodářského, stavebního,
lesního, horního práva, práva životního prostředí, obchodního, občanského, správního, pracovního, práva EU, práva mezinárodního a práva v oblasti služeb obecného hospodářského
zájmu - SGEI vodohospodářských infrastruktur,
teplárenství, dopravní obslužnosti v oblasti autobusové i železniční dopravy.
Nejvýznamněji se zaměřuje na oblast veřejného
investování se specializací na zadávání veřejných
zakázek, udělování koncesí a uzavírání koncesních
smluv (PPP), dále na veřejnou podporu a fondy EU.
Ve všech uvedených oblastech specializace nabízí svým klientům rovněž zastupování v soudních
a správních řízeních a v rozhodčích řízeních, vč. poradenství v oblasti práva mezinárodního (mezinárodní arbitráže).
MT Legal využívá rozsáhlých zkušeností jednotlivých
členů právnického týmu, který dnes tvoří více než
20 kvalifikovaných právníků. S ohledem na potřebu
komplexního pokrytí požadavků klientů kancelář
spolupracuje trvale s řadou externích konzultantů
a znalců, ať již v oblasti ekonomického či daňového poradenství, či z prostředí IT/ICT, energetiky (vč.
EPC projektů), čerpání prostředků z fondů EU. Díky
tomu je společnost schopna poskytovat plně kvali-

fikované poradenství přesně dle specifických potřeb
klienta.
Právní specialisté MT Legal pravidelně publikují
v odborných mediích a přednáší na vědeckých konferencích a odborných seminářích.
Společnost MT Legal byla založena v září 2008,
a to na letitých právních zkušenostech čtyř partnerů – Tomáše Machurka, Milana Šebesty, Davida
Dvořáka a Petra Novotného.
Právní služby společnosti jsou v současné době dostupné klientům na celém území České republiky,
a to prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě. Díky zahraničním partnerům poskytuje právní
poradenství také v jiných členských zemích Evropské unie i mimo ni.
MT Legal je členem Asociace pro veřejné zakázky,
Asociace pro rozvoj infrastruktury (dříve Asociace
PPP), Asociace poskytovatelů energetických služeb
ČR (APES), České společnosti pro stavební právo
a Těžební unie. MT Legal je jedinou advokátní kanceláři z České republiky, která je členem evropského
uskupení advokátních kanceláří specializujících se
na oblast veřejného investování.

OCENĚNÍ
V letech 2014, 2015 a 2018 získala advokátní kancelář MT Legal nejvyšší ocenění „Právnická firma roku
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pro oblast veřejných zakázek“ a v roce 2012 i nejvyšší ocenění „Právnická firma roku pro regionální
kancelář“.
Současně se v této prestižní soutěži pořádané společností epravo.cz, a.s. pod záštitou Ministerstva
spravedlnosti ČR a České advokátní komory MT Legal pravidelně umisťuje mezi nejlépe hodnocenými
kancelářemi jak pro oblast veřejných zakázek, tak pro
oblast práva informačních technologií.
V oblasti řízení interních procesů ovlivňujících kvalitu
poskytování právních služeb, poradenství v oblasti
veřejného investování a provádění zadávacích a výběrových řízení, dosahuje dlouhodobě
MT Legal plného souladu se standardy odpovídajícími normě kvality řady ISO 9001:2015. Do roku
2018 byla dlouholetým držitelem odpovídajícího certifikátu kvality.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Společnost MT Legal kromě své právní praxe dlouhodobě podporuje vybrané charitativní projekty neziskových organizací a nadačních fondů. Spolupracuje
či v rámci svých pro bono aktivit podporuje významné humanitární organizace Člověk v tísni a Konto
bariéry.
Dlouhodobá spolupráce s nadací Konto bariéry vyústila v roce 2014, kdy se MT Legal stala jedním z hlavních partnerů nadace a založila nadační firemní fond
MT Legal. V oblasti sportu podporuje hokejový tým
HC Kometa Brno.

PARTNEŘI SPOLEČNOSTI
Tomáš Machurek
je jedním ze zakládajících členů MT Legal
od založení v roce 2006 je předsedou výkonného
výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ)
byl garantem připomínek MT Legal v rámci přípravy zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě
na novou evropskou legislativu
je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře

byl přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem
obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně se podílel rovněž
na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek
prostřednictvím AVZ je členem Expertní skupiny
ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných
zakázek
je dlouholetým členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi
v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích
a workshopech a publikuje v odborném tisku.

Milan Šebesta
již řadu let se specializuje na oblast práva veřejného investování, zejména ve vazbě na právo ICT,
oblast energetiky a čerpání z fondů EU
byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu
je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře
kromě
přímého
spoluautorství
zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je rovněž
spoluautorem Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vypracované pro Ministerstvo pro místní
rozvoj a rozsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách
je spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu
o veřejných zakázkách (ASPI, 2006)
v roce 2011 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy
(Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky
Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws (LL.M.)
je držitelem osvědčení mediátora dle zákona
č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon
funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů
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v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší a publikuje v odborném tisku.

Petr Novotný
byl členem týmu pro připomínky advokátní kanceláře k nově připravovanému zákonu o veřejných zakázkách ve vazbě na novou evropskou
legislativu
je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck
v edici Velké komentáře
byl členem týmu, který se podílel na tvorbě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
a současně jedním z autorů komplexní Metodiky
k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
vypracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj
má široké znalosti v oblasti komunitárního práva veřejných zakázek a koncesí včetně tuzemské
i evropské soudní judikatury a rozhodovací praxe
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
v roce 2012 úspěšně ukončil postgraduální studium oboru Public Procurement Law and Policy
(Právo a koncepce veřejného zadávání) na University of Nottingham ve Velké Británii u profesorky Sue Arrowsmith a získal titul Master of Laws
(LL.M.)
je držitelem osvědčení mediátora dle zákona
č. 202/2012 Sb., o mediaci, umožňujícího výkon
funkce zapsaného mediátora pro urovnávání obchodních a jiných právních sporů
v rámci své specializace hojně publikuje v odborném tisku.

NABÍZENÉ SLUŽBY
Veřejné zakázky
specializovaný právní tým MT Legal realizoval
pro své klienty v dané oblasti již několik stovek
zadávacích řízení s celkovou hodnotou v řádech
stovek miliard korun
v oblasti veřejných zakázek poskytuje komplexní
právní služby zahrnující zejména zpracování
analýz, posouzení a stanovení vhodné koncepce
řešení daného projektu včetně identifikace
a zhodnocení případných rizik, a to jak z pohledu
právního řádu ČR a evropských předpisů,
tak i rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže a Evropského soudního
dvora
poskytuje rovněž služby spočívající v realizaci
a komplexní administraci zadávacích řízení včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace, právní
audity (due diligence) realizovaných zadávacích
řízení, zastupování v řízení před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže či soudem i školicí
a metodickou činnost v oblasti veřejných zakázek
poskytuje podporu v oblasti elektronizace zadávacích řízení a centralizovaných nákupů.

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

Veřejná podpora
veřejná podpora doplňuje agendu v oblasti veřejného investování
klientům poskytuje služby spočívající v poradenské a konzultační činnosti z hlediska práva veřejné podpory, návrzích vhodných řešení včetně přípravy smluvní dokumentace dle pravidel EU
současně je MT Legal schopna zastoupit klienta
při jednáních a řízeních před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže či Evropskou komisí.

IT/ICT
pro tuto specifickou oblast disponuje MT Legal
týmem zkušených odborníků, kteří mají dlouhodobé praktické zkušenosti v dané oblasti
součástí právních služeb v dané oblasti je komplexní řešení právní problematiky pořizování SW
a HW, stejně tak i správa a údržba rozsáhlých 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
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apod.), právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů nebo právní služby spojené s provozem
datových schránek.

Energetika
MT Legal se specializuje na poradenství v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů
energie
v několika projektech pomáhá zadavatelům veřejných zakázek ve spojení se stálými odborně-technickými partnery při realizaci projektů EPC
(Energetických služeb se smluvně zaručenou
úsporou) směřujících ke zvyšování energetické
účinnosti, v rámci kterých je klientům poskytováno komplexní odborné poradenství ve formě
technické i právní podpory.

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

Dopravní obslužnost
zajišťování dopravní obslužnosti kombinuje problematiku zadávání veřejných zakázek, veřejné
podpory, resp. služeb obecného hospodářského
zájmu a dopravního práva
MT Legal poskytuje poradenství ve vztahu jak
k veřejné autobusové, tak železniční dopravě
a může tak díky osvědčeným partnerům z technické a ekonomické oblasti nabídnout komplexní
služby v této oblasti; v daném segmentu kancelář
úspěšně právně podpořila desítky projektů na zajiš-

tění dopravní obslužnosti v hodnotě desítek miliard
Kč.

Korporátní a závazkové právo
právní poradenství v dané oblasti zahrnuje veškeré
záležitosti týkající se korporátního práva, od zvolení
vhodného typu společnosti a jejího založení přes
komplexní správu korporátních záležitostí, až po
likvidaci obchodních společností
v záležitostech závazkového práva jde o komplexní
poradenství při tuzemských i mezinárodních transakcích, a to od navržení optimální smluvní struktury, vyjednávání a přípravu smluvní dokumentace,
až po asistenci při zajišťování plnění povinností
smluvních stran
poskytuje právní poradenství v jednotlivých oblastech nového občanského zákoníku.

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 pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Státní tiskárna cenin
Státní pokladna Centrum sdílených služeb
Státní fond rozvoje bydlení
Centrum pro regionální rozvoj (CRR)
Ředitelství silnic a dálnic
ČD Cargo
Moravskoslezský kraj
Liberecký kraj
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Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Hlavní město Praha
Městská část Praha 1
Statutární město Brno
Statutární město České Budějovice
Statutární město Ostrava
Statutární město Olomouc
Statutární město Přerov
Město Kopřivnice
Universita Jana Evangelisty Purkyně
Česká zemědělská univerzita
Ostravská univerzita
Technické sítě Brno
Sako Brno
Pražská teplárenská
Dopravní podnik města Brna
Dopravní podnik Ostrava
CESNET
MOTT MACDONALD Praha
Swietelsky stavební
ArcelorMittal Ostrava
C-Energy Bohemia
Energetika Třinec
Elektrárny Opatovice
Geosan Group
KLEMENT
Město Spálené Poříčí
Palivový kombinát Ústí
ZEPRIS
Stredoslovenská distribučná
CROY
Městská policie Brno

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 866 555
Jakubská 121/1
602 00 Brno
Tel.:
+420 542 210 351
Bukovanského 30
710 00 Ostrava
Tel.:
+420 596 629 503
e-mail: info@mt-legal.com
www.mt-legal.com
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Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Nedelka Kubáč advokáti („NKA“) je advokátní
kancelář se sídlem v Praze a Bratislavě poskytující vysoce specializované právní poradenství
výlučně v následujících čtyřech oblastech českého, slovenského a unijního práva:
soutěžní právo,
regulovaná odvětví,
veřejné zakázky,
compliance.
Na rozdíl od většiny advokátních kanceláří se tak
NKA zaměřuje pouze na určitá specifická právní odvětví. V oblastech, na něž se nespecializuje, pak NKA
spolupracuje s uznávanými aliančními advokátními
kancelářemi.

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

Právo hospodářské soutěže
Právní poradenství pokrývá všechny aspekty soutěžního práva, zejména:
ohlašování spojení soutěžitelů u národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise, včetně koordinace ohlášení ve více jurisdikcích,
zastupování před národními soutěžními orgány
nebo Evropskou komisí při šetřeních v důsledku

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

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

Veřejné zakázky

tovat veškeré požadované právní poradenství, a to
včetně právního poradenství například při neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů nebo
Evropské komise (tzv. dawn raids).

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

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

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

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 210 320 260
e-mail: praha@nklegal.eu
www.nklegal.eu
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NIELSEN MEINL,
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář NIELSEN MEINL poskytuje
profesionální podporu v právních záležitostech zejména v oblasti obchodního, občanského a správního práva.
Díky specializaci našich právníků můžeme nabídnout zkušenosti a znalosti nejen právní, ale i businessové zejména v podnikání v oblasti nových
technologií, médií a telekomunikací.
Sledujeme vývoj v oblasti práva a regulace a proaktivně připravujeme klienty na možné legislativní
změny ovlivňující jejich podnikání.
Respektujeme právo a své klienty – nikdy se nespoléháme jen na své znalosti, ale vždy se vracíme k pramenům, analyzujeme je, sledujeme vývoj
právní teorie i rozhodovací praxe.
Máme velký respekt k našim klientům, jejichž důvěra a spokojenost jsou pro nás znakem, že poskytujeme služby skutečně profesionálně. Klienti jsou
a vždy budou největším zdrojem naší inspirace.
Naše znalosti právních i obchodních principů ve
výše uvedených oblastech využíváme i v dalších
oborech. Při fúzích a akvizicích jsme např. schopni
nabídnout klientům znalost problematiky ochrany duševního vlastnictví, při výstavbě nemovitostí
zase využíváme zkušenosti z rozsáhlých obchodních transakcí, pro které jsme připravovali smluvní
dokumentaci.

NAŠE SPECIALIZACE:
Nové technologie a média
Máme bohaté zkušenosti z oblasti online podnikání,
vč. řešení problémů s absencí mezinárodně přijatelné úpravy autorských práv. Pro naše klienty vytváříme systémy vzorových obchodních podmínek, či
pro ochranu osobních údajů, včetně zajištění souladu s nařízením EU GDPR atd. Zabýváme se i problematikou aplikace blockchain modelů, vč. ICO a navazujících finančně-právních regulatorních otázek
apod.
V oblasti informačních technologií se věnujeme otázkám implementace a podpory IT systémů, vč. řešení
sporů v této oblasti, ochraně software a jeho licencování, problematice výzkumu a transferu technologií,
otázkám umělé inteligence a její aplikace v praxi, poskytování IT služeb s garantovanou kvalitou (vč. SLA),
vč. služeb souvisejících s outsourcingem či Cloud
computingem (a služeb na bázi xAAS).
V oblasti telekomunikací se zabýváme regulačními
otázkami (zejm. v souvislosti s provozováním sítí elektronických komunikací, vč. bezdrátových spojů apod.,
poskytováním služeb elektronických komunikací
a služeb v oblasti televizního a rozhlasového vysílání).
V oblasti mediálního práva se věnujeme především
otázce autorských práv, regulaci reklamy a obecně
problematice elektronických médií (TV, rozhlas, online), vč. ochrany osobnosti.
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Obchodní transakce
Kancelář poskytuje své služby i při přípravě a realizaci
rozsáhlých obchodních transakcí, které jsou citlivé nejen na věcné smluvní zakotvení, ale též na záruky a jiné
formy zajištění povinností. Díky svým zkušenostem
z oblasti mezinárodních investic, finančního a bankovního práva je schopna podpořit klienty i v oblasti
úvěrového financování, bankovních záruk apod.
V oblasti mezinárodních transakcí spolupracuje kanceláře se zahraničními partnery.

Další oblasti:
Korporátní právo
Nemovitosti
Řešení sporů

OCENĚNÍ:
Tomáš Nielsen, zakládající partner kanceláře, byl vyhlášen Právníkem roku v oblasti IT práva za rok 2018.
Kancelář NIELSEN MEINL byla v roce 2018 zařazena
mezi velmi doporučované kanceláře v oblasti informačních technologií, telekomunikací a médií v prestižní soutěži Právnická firma roku.
Kancelář NIELSEN MEINL byla v roce 2017 rovněž
zařazena mezi nejvýznamnější advokátní kanceláře
v České republice v oblasti TMT (technologie, média,
telekomunikace) v prestižním mezinárodním žebříčku
Legal500.
Partner kanceláře, JUDr. Tomáš Nielsen, byl oceněn
jako odborník v oblasti TMT v rámci žebříčku Legal500.

NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.
Žatecká 55/14
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 270 004 935
e-mail: praha@nielsenmeinl.com
www.nielsenmeinl.com
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Nováková + Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Nováková + Partners je advokátní kancelář s výjimečnou praxí zejména
v oblasti daňového práva, daňových a soudních
řízení a s tím souvisejících další aspektů poskytování právních služeb v předmětné oblasti.

roky 2010, 2012 a 2016 byla zvolena „Daňovou hvězdou roku“ v oblasti správy daní a v roce 2017 odborný
měsíční Právní rádce jí zahrnul v roce 2017 do prestižního přehled významných právniček českého advokátního světa.

Advokátní kancelář je díky profesnímu zaměření, zkušenostem a vzdělání svých advokátů a pracovníků
schopna posoudit právní, daňové a účetní hlediska
transakce a být úspěšně nápomocna klientům zejména v daňových řízení a navazujících soudních řízení a obdobných sporech.

Advokátní kancelář tedy poskytuje právní služby zejména v oblasti daňového práva ve formě zastupování v daňových či soudních řízení nebo v rámci posuzování transakcí z právních, daňových či účetních
specifik.

Díky znalostem a praktickým poznatkům je advokátní
kancelář schopna porozumět podnikání klienta v širších souvislostech, a to včetně odvětvových specifik,
což současné daňové právo a daňová řízení vyžadují.
Advokátní kancelář využívá své praktické zkušenosti
i v souvisejících oblastech práva, a to především v oblasti správního práva, obchodního práva, insolvenčního práva či trestního práva.
Profesní zaměření advokátní kanceláře demonstruje
i skutečnost, že jeden z advokátů je soudním znalcem v oboru ekonomika.
Řídící partnerka advokátní kanceláře je členkou Legislativní rady vlády, pracovní skupiny na daňový
proces při Ministerstvu financí, disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem či redakční
rady Bulletinu Komory daňových poradců. Nadto, za

Jejími klienty jsou především významné obchodní
společnosti z různých obchodních odvětví. S ohledem na citlivost veškerých „daňových sporů“ není
možné podrobně popsat některé spory či transakci
zejména z oblasti daňového práva, avšak namátkově
lze uvést například mediálně známý rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci vedené pod sp. zn.
6 Afs 399/2017.

Nováková + Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Chodská 1366/9
120 00 Praha 2
Tel.:
+ 420 222 544 288
e-mail: novakova@novakovapartners.cz
www.novakovapartners.cz
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PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
PETERKA & PARTNERS je moderní, nezávislá advokátní kancelář poskytující komplexní právní
služby v regionu střední a východní Evropy, která
si od svého založení v roce 2000 vybudovala silnou
pozici na klíčových trzích, se schopností poskytovat svým klientům komplexní právní i daňové poradenství a stala se tak dynamickou alternativou
mezinárodních i lokálních advokátních kanceláří.
PETERKA & PARTNERS pokrývá region střední a východní Evropy prostřednictvím devíti plně vlastněných
kanceláří, a to v České republice, na Slovensku, Ukrajině, Bulharsku, Rusku, Polsku, Rumunsku, Bělorusku
a v Maďarsku a brzy také v Chorvatsku. Všechny pobočky jsou 100% vlastněnými dceřinými společnostmi
s jedním společným vlastníkem, což umožňuje využití
konceptu „jedné firmy“.
S více než 150 právníky a daňovými poradci zastupuje
PETERKA & PARTNERS 1500 klientů v regionu střední
a východní Evropy, z nichž téměř 200 patří k světovým
lídrům. Firma není závislá na žádném klientovi, státě
nebo místní správě a je také finančně nezávislá.

HLAVNÍ VÝHODY TOHOTO JEDINEČNÉHO, NA
KLIENTY ORIENTOVANÉHO PŘÍSTUPU:
zajišťujeme právní služby pro celý region střední
a východní Evropy z jednoho kontaktního místa
možnost smluvně zajistit právní služby prostřednictvím lokálních advokátních kanceláří v rámci regionu střední a východní Evropy

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

PETERKA & PARTNERS PŘEDSTAVUJE
REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINY:
Vzhledem k rostoucímu zájmu o integrované služby
nabízené prostřednictvím vysoce specializovaných
týmů napříč pobočkami, PETERKA & PARTNERS dále
rozvíjí pracovní skupiny, a to zejména na regionální
úrovni. Každá skupina je vedena právníkem s mimořádnými zkušenostmi nejen na regionální úrovni, ale
také v jednotlivých zemích, což umožňuje poskytovat
klientům a partnerským advokátním kancelářím nejvyšší úroveň odborných znalostí.

Pracovní skupiny:

Gardner Aerospace; Gardner Denver; GDF Suez; Gefco; GIS Aqua Group; Gosselin; Grace; H. Dawson; HanesBrands; Hoerbiger; Honeywell; Hoya; Huhtamaki;
Insight; Ista; Johnson & Johnson; K+S Group; KBA;
KKCG Group; Konica Minolta; Kuehne + Nagel Group;
L’Oreál; Lhoist; Lohmann & Rauscher; M+W Group;
Magotteaux; Manpower; Marriott; Martela; Molnlycke;
Mustang; Mylan; Newell Brands; Nielsen; Nipro; NKT;
Nutreco; Olympus; Panasonic; Plastic Omnium; Poclain Hydraulics; PSA Group; Raiffeisen Bank Int.; Renault; Saint Gobain; Samlerhuset; Sandvik; Semecs;
Schweiter Technologies; Skanska; Smithfield; SNF;
Societe Generale; Sodexo; Solvay; Soufflet; Steelcase; Still; Suntory; Swiss Re; Tetra Laval; The Crest
Group; TSR; UniCredit; UST Global; Veolia; VKR Holding; Wesco International; XPO Logistics; Yaskawa;
Yokogawa

Bankovnictví a finance / Cizinecké právo / Compliance a regulatorní otázky / Daňové poradenství / Duševní vlastnictví / Fúze a akvizice/ Hospodářská soutěž
/ Korporátní záležitosti / Nemovitosti / Obchodní
právo a distribuce / Ochrana údajů / Pracovní právo
/ Právo informačních technologií / Rodinné a dědické
právo / Soudní spory a insolvence / Trestní právo / Veřejné zakázky

Sektorové skupiny:
Automobilový průmysl / Doprava a logistika / Energetika / Farmaceutický a biologický průmysl / Letectví
/ Maloobchod a luxusní zboží / Sport, média a zábavní
průmysl
Navíc máme sekce specializované na francouzsky, německy, polsky a rusky hovořící klienty, které poskytují
právní služby v jednotlivých zemích i integrované služby napříč regionem střední a východní Evropy.

VYBRANÍ KLIENTI:
Aalberts Industries; Abro Industries; Acer Group; Agility; Air Liquide; Aldesa; Alfa Laval; Alk Abello; Alps
Electric; AmerisourceBergen; Amsted Industries; Andritz; Arkema; Aryzta; AstenJohnson; Atlas Copco; Augustin Quehenberger; Ayming; Bekaert; Berger Paints;
Bilfinger; Bouygues; Ceva Sante Animale; ČEZ; CMI;
CNH Industrial; Constellium; Danfoss; Danone; Datwyler; Deceuninck; Descours & Cabaud; DHL; DLG Group;
DSV; Edenred; Emag; Enel; Essilor; Filcon; Fraikin; GAF;

PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
Karlovo náměstí 671/24
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 225 396 300
e-mail: office@peterkapartners.cz
www.peterkapartners.com
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PIERSTONE s.r.o.,
advokátní kancelář
Pierstone je mezinárodní sdružení advokátních
kanceláří se zaměřením na právo technologií,
médií a telekomunikací, ochranu osobních údajů a M & A.
Je častou volbou nadnárodních korporací, investičních fondů a mezinárodních organizací.
Již od svého založení v roce 2004 se Pierstone těší
pověsti prestižní advokátní kanceláře zaměřené
na nové technologie v regionu střední a východní
Evropy.
Sdružení Pierstone má kanceláře v Bruselu, Londýně, Moskvě a Praze.

OBLASTI SPECIALIZACE
právo IT a technologií
ochrana osobních údajů
soutěžní právo a právo EU
regulace v oblasti telekomunikací
fúze a akvizice
média
outsourcing
veřejné zakázky
obchodní právo
korporátní právo
řešení sporů
pracovní právo

VEDOUCÍ PARTNEŘI
Jana Pattynová
patří podle nezávislých hodnocení mezi nejlepší odborníky v oblasti práva IT, telekomunikací a ochrany
osobních údajů ve střední a východní Evropě. Její
zkušenosti zahrnují vedení významných IT a telekomunikačních transakcí v regionu, jakož i mnoho
projektů implementace GDPR. Jana pravidelně
přednáší na témata související s ochranou soukromí, cloud computingem, digitalizací a umělou inteligencí. Jana je autorkou řady odborných publikací
a spoluautorkou komentáře k GDPR. Kromě praxe
v České republice působila Jana i v Londýně, Mnichově, Miláně, Paříži a Bratislavě. Vzdělání získala
v Praze, Mnichově a Londýně. Jana je členkou České advokátní komory, Slovenské advokátní komory
a působí v orgánech International Bar Association.

Tomas Schollaert
je řazen mezi přední právníky v regionu se specializací na oblast technologií. Za posledních 20 let
poskytoval 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 Bru-
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selské 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 soukromí
a osobních údajů včetně globálních transferů dat,
kybernetické bezpečnosti, pracovního práva a zaměstnanosti. V uplynulých letech poskytovala právní poradenství společnostem z oblasti IT a médií
či regulovaných odvětví. Lenka je autorkou řady
odborných publikací a spoluautorkou komentáře k GDPR a pravidelně přednáší o GDPR, ePrivacy
i dalších tématech souvisejících s ochranou soukromí. Jako právnička pracovala v Londýně, vzdělání
získala v Praze, Cardiffu a na University of British
Columbia v kanadském Vancouveru.

Iva Zothová
se specializuje na fúze a akvizice, korporátní a obchodní právo. Má více než 20letou praxi a poskytovala právní poradenství investorům z EU i USA při
mnoha významných transakcích v regionu střední
a východní Evropy, a to včetně privatizací telekomunikačních a energetických gigantů, dále při akvizicích, akvizičním financování, restrukturalizacích
nebo zakládání joint ventures. Je uznávanou expertkou a spoluautorkou publikace Kluwer’s M & A Handbook: «Corporate Acquisitions and Mergers, the
Czech Republic», kromě jiného pravidelně přednáší
o otázkách M & A, korporátního práva atp. Iva má
zkušenosti z významných globálních advokátních
kanceláří.

OCENĚNÍ
Chambers Europe (2019) Band 1 TMT – nepřetržitě
15 let od založení advokátní kanceláře
Legal 500 (2019) Tier 1 TMT – nepřetržitě 15 let od
založení advokátní kanceláře
Legal 500 (2019) Tier 3 Commercial, Corporate and
M&A – nově v reakci na naši úspěšnou komerční a
M&A praxi
Who’s Who Legal (Data) 2019 – Information Technology a Telecoms & Media

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 392/9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 234 958
e-mail: lenka.suchankova@pierstone.com
www.pierstone.com
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PPS advokáti s.r.o.
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 využívající obchodního označení
PPS ADVOKÁTI.
PPS advokáti s.r.o. poskytuje právní služby v rámci
celé České republiky, zejména na území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Středočeského
kraje a Hlavního města Prahy.
Prostřednictvím členství v mezinárodní asociaci
AEA (The European Association of Attorneys) a spolupráce s vybranými kancelářemi na území Slovenska, Polska, Rumunska, Bulharska, Rakouska jsme
schopni zajistit právní pomoc i v mezinárodních
právních vztazích. Komunikujeme v jazyce českém,
anglickém, německém a 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 překla-

dateli, realitními kancelářemi a organizátory veřejných dražeb.
Naší vizí je udržení stabilní, dostatečně silné a jednoznačně identifikovatelné kanceláře, jejíž dobrá
pověst a jméno budou zárukami kvalitních služeb
pro náročné klienty.
Poskytujeme komplexní právní servis všem svým
klientům, zejména v podnikatelském sektoru. Velmi
rozsáhlou je také trestní, daňová a sporná agenda,
která zahrnuje velké množství soudních sporů a rozhodčích řízení.
Potěšujícím výsledkem naší činnosti je stálý narůst
klientely, která získává důvěru v naše služby.
Na region vysoký počet advokátů nám umožňuje
částečnou specializaci na jednotlivé právní obory
a můžeme tak našim klientům nabídnout vyšší kvalitu právní služby. V současné době působí v PPS advokáti s.r.o. celkem 22 advokátů, všech právníků pak
27. Externě spolupracujeme s více než 20dalšími advokáty. Společnost PPS advokáti s.r.o. tak lze zařadit
mezi největší regionální advokátní kanceláře v ČR.
Poté, co v roce 2012 byla PPS advokáti zařazena
v anketě „Právnická firma roku“ mezi velmi doporučované regionální kanceláře, získala v roce
2013 a v roce 2014 prestižní ocenění „Právnická
firma roku pro regionální kancelář“. V letech 2015,
2016, 2107 a 2018 byla PPS advokáti zařazena opět
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mezi velmi doporučované regionální kanceláře.
V roce 2016 byla historicky poprvé nominována ve
specializované kategorii „Pracovní právo“, přičemž
v roce 2017 v této kategorii získala ocenění „Velmi
doporučovaná Právnická firma roku“. Na toto ocenění v roce 2018 navázala, když byla navíc oceněna
také v kategorii „Sportovní právo“.

PPS advokáti s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
Tel.:
+420 495 512 831–2
e-mail: lipavsky@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
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PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář PricewaterhouseCoopers
Legal s.r.o. (PwC Legal) je transakční a projektově orientovaná advokátní kancelář, která
vznikla v roce 2011 jako součást mezinárodní
sítě společnosti PwC.
Klientům poskytujeme jedinečně pojaté integrované právní poradenství ke složitým obchodním
projektům a transakcím a zároveň možnost využít
doplňkových služeb řady specialistů dalších odvětví z PwC a globální sítě PwC.
Vedle těchto speciálních projektů svým klientům
rovněž nabízíme standardní právní poradenství
v rámci České republiky nebo kdekoliv jinde na
světě.
Klienti PwC Legal mohou využívat přístupu k rozsáhlé globální síti tisíců kvalifikovaných právníků
ve více než 87 zemích. To nám umožňuje poskytovat komplexní odborné a teritoriální pokrytí
prostřednictvím jediného kontaktního místa a zároveň přitom zajišťovat maximální možnou úroveň
právních a navazujících poradenských i konzultačních, daňových a auditorských služeb.
Tým PwC Legal je obsazen právníky, kteří mají
zkušenosti z předních domácích i mezinárodních
advokátních kanceláří.
Pracujeme na komplexních domácích i multi-jurisdikčních projektech. Fungujeme jako místní

právní zástupce pro středně velké i velké evropské
a mezinárodní společnosti. Při práci na projektech blízce spolupracujeme se specialisty ze sítě
PwC, včetně daňových poradců, expertů v oblasti
korporátních financí, poradců v oblasti lidského
kapitálu, pojistných statistiků, manažerských poradců a účetních. Jsme hrdí na naši schopnost
poskytovat kreativní řešení a rychle a efektivně
reagovat na potřeby našich klientů.
Díky flexibilní spolupráci s ostatními společnostmi skupiny PwC jsme schopni reagovat
na všechny požadavky našich klientů prakticky kdekoliv na světě, a to vše „pod jednou
střechou“.
Klientům přinášíme komfort kompletního servisu. Naše spolupráce v rámci PwC a světové
know-how nás na trhu odlišuje od konkurence
a umožňuje nám poskytovat vysoce kvalitní
právní služby.
V rámci PwC spolupracujeme zejména při transakčním poradenství.
Nastavení a realizaci korporátních nebo holdingových struktur klienta. Přidáváme hodnotu
také tam, kde klient požaduje nejen právní služby, ale potřebuje analyzovat i daňové, finanční
nebo technické aspekty, i v koordinaci napříč
různými jurisdikcemi.
Jako přední advokátní kancelář zastupujeme
nejen zahraniční, ale i domácí klienty zaměřující se především na kvalitu. Naším cílem je
poskytnout klientům pomoc s přidanou hodno-
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tou, kterou naše konkurence poskytnout nedokáže. Klienti se tak na naši značku mohou plně
spolehnout.

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 251 151 111
e-mail: info@pwc.com
www.pwc.com
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PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Advokátní kancelář PRK Partners poskytuje špičkové profesionální právní poradenství ve všech
oblastech práva. Klademe kvalitu našich právních služeb na první místo.
Náš tým čítající přes stovku právních a daňových odborníků působících v kancelářích v Praze, Ostravě
a Bratislavě je zárukou vysoké kvality a flexibility poskytovaných služeb.
Jsme držiteli řady prestižních ocenění (Právnická firma
roku, Chambers Europe Awards, The Lawyer Awards)
a členem významných mezinárodních asociací.

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

JEDINEČNÁ ŘEŠENÍ  NAŠE PŘEDNOST
Každý klient a každá situace je jiná. Vždy navrhujeme individuální a nejvhodnější řešení pro daný
případ.

Zakládáme si na maximální kvalitě, efektivitě a flexibilitě poskytovaných služeb a naše poradenství
přizpůsobujeme specifickým požadavkům našich
klientů, což zahrnuje i otázky vyplývající z odlišností
jednotlivých právních řádů a kultur.
Poskytujeme široké spektrum právního poradenství – od realizace komplexních multilaterálních obchodních transakcí až po správu osobního majetku,
včetně investic, dědictví, svěřeneckých fondů.

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

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

NAŠE OCENĚNÍ
Jako první česká kancelář jsme získali ocenění
Právnická firma roku pro region střední Evropy
od prestižního britského časopisu The Lawyer.
I letos jsme mezi 6 finalisty tohoto ocenění.
Jsme jednou ze dvou nejoceňovanějších českých kanceláří v hodnocení mezinárodně uznávané ratingové agentury Chambers & Partners.
Jsme historicky nejvíce oceňovanou právní kanceláří v oblasti bankovnictví a financí a opakovaně i klienty a kolegy (dle výsledků Právnická
firma roku společnosti Epravo.cz).

VÝBĚR Z NAŠICH VÝZNAMNÝCH
PUBLIKOVATELNÝCH MANDÁTŮ
České a slovenské právní poradenství skupině
SABMiller při prodeji jejích středo- a východoevropských podniků, jehož součástí je i prodej
českého pivovaru Plzeňský Prazdroj a slovenského pivovaru Pivovary Topvar, japonskému
Asahi Group holdings. Transakce v hodnotě
7,3 miliard EUR, byla jednou z nejvýznamnějších
M & A transakcí posledních let.
Komplexní právní poradenství společnosti Philip Morris při zavádění nového typu bezdýmného výrobku (IQOS) na trzích v ČR a SR.
Globální financování skupiny Monier ve výši
665 mil. EUR, včetně emise seniorních zajištěných dluhopisů a poskytnutí seniorních zajištěných úvěrů.
Zastupování konsorcia předních soukromých
developerů dopravní infrastruktury, jmenovitě
Cintra/Ferrovial, Porr a Macquarie, v největším
PPP projektu na Slovensku – při stavbě dálnice
D4 a R7.
Poradenství Veolia Energie ČR (společnost ze
skupiny Veolia Environnement) při akvizici
Pražské teplárenské LPZ a.s., dceřiné společ-

nosti Pražské teplárenské. Klienta jsme rovněž
zastupovali před ÚOHS ČR v řízení o povolení
transakce.
Projektové financování výstavby podzemního
zásobníku zemního plynu v Dambořicích pro
skupinu KKCG.
Poradenství při zakládání prvního dluhopisového programu se strukturovanými produkty
slovenské pobočky zahraniční banky (UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia). Celková
hodnota programu: 5 mld. EUR.
Poradenství Hewlett-Packard v otázkách českého a slovenského práva v procesu celosvětové
interní restrukturalizace společnosti, jejíž součástí byly i určité obchodní aktivity a společnosti v České republice a na Slovensku. Jedná
se celosvětově o jedno z historicky největších
rozdělení společnosti.
Poradenství Galerie Butovice s.r.o., společnosti ze skupiny celosvětového provozovatele
a investora komerčních nemovitostí Cromwell
Property Group, při výstavbě a dlouhodobém
pronájmu 3podlažní retailové nemovitosti pronajaté společnosti Kika (Steinhoff group), 2. největšímu maloobchodnímu prodejci nábytku na
světě.
První „triple“ kotace na třech burzách v Londýně, Praze a Varšavě, největší primární emise
akcií v Evropě v roce 2008 a vůbec největší IPO
transakce v historii České republiky pro společnost New World Resources N.V. o celkové hodnotě emise 1,1 mld. ₤ s výslednou tržní kapitalizací ve výši 3 mld. ₤.
Poradenství Burze cenný papírů Praha, a.s. při
založení nového neregulovaného trhu START
určeného zejména pro SME a start up projekty. Asistovali jsme i při prvních IPO i při prvním
sekundárním úpisu na tomto trhu.
Poradenství společnosti Holcim v souvislosti
s realizací jedné z největších M & A transakcí
posledních let, a to nejen v ČR, ale i na celém
světě, týkající se prodeje jejích českých aktivit
společnosti Cemex. Skupinu Holcim jsme rovněž zastupovali před ÚHOS ČR v řízení o povolení spojení soutěžitelů.
Poradenství z pohledu českého práva emitentovi, farmaceutické společnosti Affirmed Therapeutics B.V., při primární emisi akcií (IPO) v USA,
v souvislosti s přijetím akcií emitenta k obchodování na trhu NASDAQ, jakož i při sekundární
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emisi akcií (SPO). Hodnota IPO transakce: cca
60 mil. USD Hodnota SPO transakce: cca 35 mil.
USD.
Dlouhodobé poradenství Ringier Axel Springer
Media AG v souvislosti s její činností v oblasti
investic a prodeje svých aktivit v České republice
a na Slovensku.
Zastupování přední slovenské hotelové společnosti Best Hotel Properties a.s. při koupi hotelu InterContinental v Praze.
Poradenství americkému investičnímu fondu
Northwood Acquisitions LLC při akvizici a refinancování pětihvězdičkového luxusního hotelu v Praze
(Hotel Four Seasons).
Jedna z nejvýznamnějších M & A transakcí - poradenství společnosti Deutsche Bahn v otázkách českého a slovenského práva při převzetí obchodních
aktivit společnosti Veolia Transdev v regionu střední a východní Evropy (CEE).
Kontinuální právní poradenství společnosti ENGIE
group, v souvislosti s jejími aktivitami v České republice a na Slovensku, včetně akvizice několika
teplárenských a facility management společností.
Zastupování významného klienta, Publicis Groupe Holdings B.V.,při akvizici českého a slovenského poskytovatele internetových marketingových
služeb.
Dlouhodobé zastupování předního developera
a investora v oblasti nemovitostí SATPO Group.
Dlouhodobé poradenství akcionářům a společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v korporátních otázkách, zejména při vyjednávání a uzavření
průkopnické strategické akcionářské dohody.
Rozsahem i řešenými otázkami unikátní právní
prověrka za účelem ověření vlastnického práva
k rozsáhlému nemovitostnímu portfoliu v rámci
syndikovaného úvěru ve výši 230 mil. EUR.
Zastupování společnosti TV Nova s. r. o. (dříve CET
21 spol. s. r. o.), provozovatel TV Nova a dalších stanic, a poradenství zejména v oblasti mediálního
práva, soutěžního práva, práva duševního vlastnictví, pracovního práva a při řešení sporů.
Jeden z nejmedializovanějších sporů v České republice – zastupování Ministerstva financí České
republiky před švýcarskými soudy v kauze proti bývalým manažerům uhelného koncernu Mostecké
uhelné společnosti.
Komplexní pracovněprávní poradenství významným klientům jako např.: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Novartis, Marks & Spencer,

COMMERZBANK AG, SAP, JNJ Global Business
Services (Johnson & Johnson Group), Anheuser-Busch InBev, Randstad, Dunnhumby a mnoho
dalších.

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Praha | Ostrava | Bratislava
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 430 111
e-mail: prague@prkpartners.com
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
Tel.:
+420 558 889 099
e-mail: ostrava@prkpartners.com
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Tel.:
+421 232 333 232
e-mail: bratislava@prkpartners.com
www.prkpartners.com

P

232 | 2019 | Významné advokátní kanceláře

Významné advokátní kanceláře | 2019 | 233

®

Radostová & Co.
vaše ochranná krídla
v oblasti práva
ˇ

Radostová & Co.,
JUDr. Kateřina Radostová
Advokátní kancelář JUDr. Kateřiny Radostové poskytuje svým klientům komplexní právní služby a poradenství v mnoha oblastech práva.
Dominantní specializací v portfoliu poskytovaných
právních služeb je sportovní právo, které - byť zasahuje do všech oborů obecného práva - nedá se
s tímto pro svá mnoha specifika vůbec srovnávat.
Samostatně kancelář JUDr. Kateřiny Radostové
funguje od března roku 2011. I když se řadí mezi
mladé advokátní kanceláře, provází ji více jak
12leté zkušenosti v oboru.
Právě uvedené znalosti a praxe v oboru mají významný vliv i na další oblasti působení JUDr. Kateřiny Radostové, která se jako bývalá předsedkyně
odvolací komise Fotbalové asociace České republiky aktivně podílí nejen na tvorbě obecné legislativy
regulující oblast sportovního práva na úrovni České republiky, zejména fotbalu, ale rovněž usiluje
o harmonizaci předpisů sportovních subjektů pohybujících se v této oblasti s právním řádem České
republiky a předpisy národních a nadnárodních
asociací.
Služby advokátní kanceláře Radostová & Co. pokrývají široké spektrum vzájemně propojených
specializovaných oblastí, což zajišťuje komplexní a koordinované poradenství pro klienty nejen
z České republiky, ale i německým, rakouským či
švýcarským společnostem.

Advokátka JUDr. Kateřina Radostová je také bývalá soudkyně, aktivní členka organizací jako je
ISLA – International Sports Lawyers Association,
DAV – Deutscher Anwaltverein a Arbeitsgemeninschaft fur Sportrecht, IASL – International Association of Sports Law, FAČR – Fotbalová asociace České
republiky, ČSLH – Český Svaz Ledního Hokeje, Slovenská advokátní komora, Deutsch Tschechische
Juristenvereinigung a rovněž přednáší na PF UK
(předmět sportovní právo).
V současné době se JUDr. Kateřina Radostová aktivně podílí na řešení mezinárodní politické kauzy mezi Českou republikou a Německem v rámci
strategických zásob nafty v hodnotě převyšující
1 miliardu korun, kdy německý insolvenční správce
mimo jiné odmítl jejich vydání zpět na území naší
republiky. Zásoby byly uskladněny v bavorském
Kraillingu a po dlouhou dobu byly České republice
zcela nepřístupné. Nyní se vyskladnění klíčových
energetických surovin dočkalo zdárného konce.
Hlavními hodnotami kanceláře JUDr. Kateřiny
Radostové je zejména osobní přístup ke klientovi
- poskytnutí mu nejen právní podpory, ale i naslouchání a pochopení na lidské úrovni.
JUDr. Kateřina Radostové je členkou správní rady
La Sophia – obecně prospěšné činnosti a v minulosti poskytovala právní pomoc České federaci
Spastic Handicap z.s.
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Sportu se nevěnuje jen v rámci práva, ale má významné místo i v jejím soukromém životě. Její vášní jsou
potápění, lyžování, box, tenis či golf.

Radostová & Co., JUDr. Kateřina Radostová
Břehová 208/8
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 605 477 356
e-mail: radostova@radostova.eu
www.radostova.eu
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Randl Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Partners, advokátní kancelář, s. r. o. byla založena v roce 2009 a spojila tým právníků pod
vedením zakládajících partnerů JUDr. Nataši
Randlové, Ph.D. a Dr. Pavla Randla, LL.M.
Naším cílem je být místem, kde klienti vždy naleznou spolehlivé a vyvážené právní poradenství
nejvyšší odborné úrovně ve všech aspektech pracovního a obchodního práva. Umíme kombinovat
právní zkušenosti s praktickými potřebami našich
klientů. Kromě právních služeb klientům poskytujeme i nadstandardní doplňkové služby, jako je
příprava a rozesílání pracovněprávních HR News
a obchodněprávních Business Bulletinů, či pořádání workshopů. Vzdělávací agentura Randls Training
s.r.o. založená v roce 2014 navazuje na dosavadní přednáškovou činnost a související vzdělávací
projekty Randl Partners zejména v pracovněprávní
a obchodněprávní oblasti.

PRACOVNÍ PRÁVO
Randl Partners je exkluzivním českým členem aliance Ius Laboris, která spojuje přední advokátní
kanceláře specializující se na pracovní právo ve
44 zemích. Naši klienti tak mají přístup k nejlepším
pracovněprávním službám po celém světě, stejně
jako unikátní příležitost koordinace přeshraničních projektů. Pracovněprávní tým vede partnerka a jednatelka kanceláře Nataša Randlová, která
úzce spolupracuje s advokáty Ondřejem Chladou,
Michalem Peškarem a Tomášem Neuvirtem. Tým

doplňují tři advokátní koncipienti a právní asistenti, všichni s výhradní specializací na oblast pracovního práva.
Pro naše klienty jsme vytvořili kompletní zázemí
v pracovněprávní oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých pracovněprávních dokumentů, právní pomoci při ukončování pracovních
poměrů, zastupování v soudních sporech, vyjednávání s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců, přípravy a revize kolektivních smluv, poradenství při volbě rozhodného práva, přes akutní
telefonické a e-mailové rady, až po školení a publikaci novinek. Veškeré naše služby poskytujeme
v plném rozsahu v českém a anglickém jazyce.
Odbornost a práce členů pracovněprávního týmu
je ceněna ve významných mezinárodních i českých soutěžích a srovnávacích publikacích. V rámci
nejprestižnějšího žebříčku advokátních kanceláří
Chambers Europe 2018 byl pracovněprávní tým již
po osmé zařazen do nejvyšší kategorie (Band 1).
Po sedmé získala Nataša Randlová prestižní hodnocení „osobnosti s výjimečnou reputací ve svém
oboru“ (Star Individual).
Další významné mezinárodní žebříčky Who’s Who
Legal, Global Law Experts či Best Lawyers
JUDr. Randlovou, Ph.D. doporučují jako expertku
v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti pro
Českou republiku. Publikace Expert Guides pravidelně zařazuje JUDr. Randlovou, Ph.D. mezi hlavní
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světové odborníky ("Best of the Best") na pracovní
právo i v kategorii "Women in Business Law“.

koupi a převodech společností a podniků či jejich
transformacích.

Pětkrát byl tým Randl Partners vyhlášen českou
Právnickou firmou roku v kategorii Pracovní právo
a v roce 2015 získal vítězství v nově zařazené kategorii „Firma roku podporující ženy v advokacii“.

Členové obchodněprávního týmu Randl Partners se
aktivně účastní činnosti právních asociací jako Mezinárodní asociace advokátů (IBA) a publikují v různých
odborných periodikách specializujících se na oblast
obchodního práva. Každé tři měsíce připravují RANDLS Business Bulletin – právní aktuality týkající se
podnikání, obchodního práva a práva nemovitostí,
které se zaměřují na novinky z legislativy a judikatury.

Členové pracovněprávního týmu Randl Partners
jsou (spolu)autory řady publikací věnujících se
problematice pracovního práva, například anglicky
psaného komentáře k českému zákoníku práce (Labour Code Commentary).
Pro klienty jsou 5x ročně pořádány RANDLS HR Exchange Meetingy, kde se diskutují předem vybraná
pracovněprávní témata a jsou zváni hosté z oblastí
souvisejících s tématem.
Advokáti Randl Partners se aktivně podílí na činnosti
pracovněprávních sdružení, jako například Asociace
evropských právníků specializujících se na pracovní
právo (EELA).

OBCHODNÍ PRÁVO
Obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností a závazkové právo je další z hlavních specializací Randl Partners. Obchodněprávní
tým poskytuje poradenství i v 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. Klienty zastupuje i v případě obchodněprávních sporů.
„Poskytujeme kompletní zázemí v obchodněprávní
oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých obchodněprávních dokumentů, přes akutní
telefonické a e-mailové rady a konzultace až po průběžné zpracovávání právních aktualit ve vybraných
oblastech,“ uvádí Pavel Randl, který vede obchodněprávní tým a úzce spolupracuje s advokáty Irenou
Liškovou, Lukášem Hofmanem a Nicole Nathanielovou. Tým doplňují dva advokátní koncipienti a právní asistenti, všichni schopni poskytovat služby v celé
oblasti obchodního práva a souvisejících právních
oborech v češtině, angličtině a ruštině. Úzká spolupráce s pracovněprávním týmem umožňuje poskytovat komplexní řešení právních problémů i při

Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 222 755 311
e-mail: office@randls.com
www.randls.com
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ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
Jsme přední česká a slovenská advokátní kancelář s 28 letou tradicí. Mezi naše klienty patří největší národní a mezinárodní korporace
včetně veřejných institucí, kterým poskytujeme komplexní právní podporu v klíčových
projektech.
Našim klientům poskytujeme plný právní servis,
jsme však obzvláště uznáváni a pravidelně vysoce
hodnoceni za naši expertízu v oblastech řešení sporů a arbitráží, korporátního práva a obchodního práva, duševního vlastnictví, práva IT, telekomunikací
a hospodářské soutěže a oblasti práva veřejných
zakázek. Naší součástí je rovněž velmi silné daňové
oddělení.
Odborné kvality ROWAN LEGAL demonstrují jak
místní, tak mezinárodní ocenění. Patříme mezi pravidelné vítěze žebříčku „Právnická firma roku“. Na
mezinárodní úrovni se pravidelně vysoce umisťujeme jak v hodnocení poskytovatelů právních služeb
Chambers & Partners, tak v žebříčku The Legal 500.
Díky dlouhodobému působení na mezinárodním
poli jsme se stali exkluzivním členem globální skupiny advokátních kanceláří MULTILAW pro Českou
republiku a Slovenskou republiku.

KORPORÁTNÍ PRÁVO, FÚZE A AKVIZICE
ROWAN LEGAL poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti práva obchodních společností,

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

V posledním roce jsme poskytli:
Komplexní právní a daňové poradenství společnosti CENTRAL EUROPEAN INDUSTRY PARTNERS
(CEIP) v rámci dvou akvizic ve strojírenském
sektoru.
Komplexní právní poradenství společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. v rámci
jednoho z nejvýznamnějších infrastrukturních
projektů v České republice, zahrnující transakce
typu fúzí, odštěpení, prodeje či pachtu závodu,
squeeze out apod.

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Poskytujeme kompletní portfolio právních služeb
v oblastech českého i evropského soutěžního práva.
Mimo běžné každodenní poradenství ohledně práva
hospodářské soutěže spočívající v přípravě a revizi
obchodních smluv a soutěžní analýze fúzí a akvizic,
poskytujeme klientům i komplexní právní podporu
zaměřenou na právo hospodářské soutěže, včetně
poradenství ohledně kartelů, vztahů a praxí v do-
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davatelsko-odběratelských vztazích a souvisejícího
zastupování ve správních řízeních i před českými
i evropskými soudy.

V loňském roce jsme radili:
Komplexní právní poradenství společnosti AMC,
jedné z největší amerických kabelových televizí,
v rámci přípravy cenové politiky a souvisejících
problematik.
Implementace komplexní compliance systém
pro společnosti Eurovia (člen VINCI Group), Elektrizace železnic Praha a PROFI EMG. Compliance
program je zaměřený na předcházení porušení
právních předpisů ve všech oblastech, jichž se
činnost klienta dotýká, především pak na oblast předcházení porušení práva hospodářské
soutěže včetně souvisejících trestněprávních
důsledků.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
ROWAN LEGAL má rozsáhlý tým v oblasti řešení
sporů a soustředí se zejména na právní poradenství v oblasti sporů pro národní a mezinárodní společnosti přesahující několik miliard korun.
Vedle řešení sporů na domácí půdě a trestně-právní podpoře má tým rozsáhlé zkušenosti
i v rámci zahraničních arbitráží (mezinárodních
i národních), DAS a obchodních mediací. Miloš
Olík, vedoucí specializace, je předsedou ICC Česká
republika a působí jako aktivní rozhodce včetně investorských sporů na základě ICSID pravidel.
Právní tým má bohaté zkušenosti z řešení sporů
v rámci mezinárodních arbitráží podle různých
pravidel, jako jsou ICC, ICSID, SCC, UNCITRAL, LCIA,
VIAC.

Zastupujeme:
Jednu z nejvýznamnějších českých stavebních
společností ve sporu týkajícím se reklamace
vady v záruční době při výstavbě dálnice.
Zastupování klienta, Hl. město Praha, v řadě
sporů vyplývajících z projektu Opencard – např.
spory vyplývající z tvrzeného porušení autorských práv a z poskytování maintenance IT řešení nebo ve sporech o zaplacení náhrady způso-

bené škody. Souhrnně dosahují spory hodnoty
stovek milionů Kč.

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
V oblasti telekomunikací se ROWAN LEGAL etabluje
již více než 10 let, přičemž svým klientům poskytujeme zejména právní podporu v souvislosti s poskytováním telekomunikačních služeb či plněním
regulatorních požadavků. Spolupracujeme též s významnými státními úřady či regulátory, zejména ve
vztahu k novému zákonu o kybernetické bezpečnosti. Dlouhodobě a velmi intenzivně se věnujeme
ochraně osobních údajů, nyní ve světle aktuální normy GDPR.

V loňském roce jsme radili:
Právní poradenství dvěma z největších českých pojišťovacích skupin (Vienna Insurance Group, Generali Group) v souvislosti s přípravou na GDPR.
Právní poradenství nejvýznamnějšímu hráči na poli
e-commerce v regionu střední a východní Evropy
v souvislosti s projektem implementace GDPR.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
V této specializaci patříme k absolutní špičce v České republice i na Slovensku, což dokazuje i vítězství
v této právní oblasti dle žebříčku Právnická firma
roku po deváté v řadě. Jsme předními odborníky
v poskytování poradenství v oblastech implementace informačních systémů, outsourcingu, vývoji software, e-commerce, cloud computingu a kybernetické
bezpečnosti.

Radíme:
České spořitelně poskytujeme právní poradenství
při jednom z největších projektů outsourcingu ICT
infrastruktury.
Jednomu z největších dodavatelů IT řešení, společnosti CISCO, poskytujeme právní poradenství
v souvislosti s přípravou a implementací distribučního systému pro malé a střední podniky.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Právo duševního vlastnictví je spolu s právem ICT
jednou z klíčových oblastí naší praxe. Zajišťujeme

Významné advokátní kanceláře | 2019 | 239

kompletní právní podporu napříč různými oblastmi duševního vlastnictví, včetně autorského práva,
ochranných známek, obchodních názvů, návrhů,
patentů, názvů domén a nekalosoutěžních předpisů.

V posledním roce jsme:
Zastupovali společnost ACTUM v několika klíčových jednáních se zákazníky v souvislosti s vývojem SW a obsahem chráněným právem duševního
vlastnictví.
Právní poradenství pro T-Mobile, největšího hráče
na telekomunikačním trhu v České republice, v souvislosti s přípravou licenčních smluv.

servisu vlaků metra v hodnotě v řádu desítek miliard
korun.

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

SPORTOVNÍ PRÁVO
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL prostřednictvím
zkušených odborníků se zaměřením na tuto specifickou oblast nabízí precizní právní servis, a to ať se
jedná o komplexní právní poradenství pro jednotlivé
sportovce, přes poradenství týkající se různorodých
právních aspektů sportovních asociací a klubů, až po
řešení sporné agendy s touto právní problematikou
související, a to v národním i mezinárodním měřítku.
V minulých letech jsme dosáhli zprošťujícího verdiktu Disciplinární komise Slovenské atletické federace
v kauze zlatého medailisty z letních olympijských her
v Riu Mateje Tótha.

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

V loňském roce jsme radili:
Severočeské vodárenské společnosti v rámci zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury SVS po roce 2020.
Dopravnímu podniku hl. m. Prahy v souvislosti se
zakázkou, jejímž předmětem je zajištění celkového

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Na Pankráci 1683/127 — GEMINI Center
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 224 216 212
e-mail: praha@rowanlegal.com
Šumavská 519/35 — ŠUMAVSKÁ tower
602 00 Brno
Tel.:
+420 517 546 100
e-mail: brno@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
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Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
Rödl & Partner patří v České republice k významným mezinárodním poradenským společnostem.
Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání
takzvaně „z jedné ruky“. Dovede propojit právní,
daňové, auditorské, účetní a podnikové sféry poradenství, a to díky více než třem stovkám poradců
uvedených oborů, kteří v Česku působí.
Rödl & Partner ale není pouhým uskupením samotných advokátů, daňových poradců, auditorů,
účetních či podnikových poradců.Naši odborníci
pracují ve velmi úzké součinnosti, průřezově všemi
obory. Uvažujeme z pohledu trhu a klienta a týmy
tvoříme tak, aby byly schopné dovést klienty
k úspěšné realizaci všech jejich cílů.
Právní poradenství společnosti Rödl & Partner se
orientuje zejména na daňové právo, právo obchodních společností, oblast nemovitostí, M & A a pracovní právo. Samozřejmě však pokrývá i další
obory.
Rödl & Partner se dlouhodobě profiluje jako kancelář, která je partnerem převážně pro středně
velké a velké podniky z německy hovořících zemí.
Jinak řečeno, jsme poradci, kteří rozumí spojení
českého a německého podnikání ve smyslu motta:
„Podnikatel radí podnikateli“.

tvím konferencí, seminářů a setkání u kulatého
stolu přinášejí klientům nejaktuálnější témata
napříč všemi poradenskými obory. Autorské týmy
Rödl & Partner se často objevují jako partneři mnoha vydavatelství, stejně jako na stránkách celospolečenských či odborných titulů.
Rödl & Partner neopomíjí ani aktivity v oblasti corporate social responsibility. Každoročně se zapojuje do vybraných projektů, jedním z nich je podpora
domova pro seniory Sue Ryder.
Rödl & Partner je pravidelně oceňován v národních
i mezinárodních žebříčcích.
V roce 2018 získala společnost již posedmé v řadě
prestižní ocenění Právnická firma roku v oboru
daňového práva a potvrdila tak své kvality v této
oblasti. Ocenění, které vnímáme jako odraz spokojenosti i důvěry našich klientů a současně též
uznáním ze strany kolegů, je pro nás závazkem do
budoucna.

JUDr. Petr Novotný, PhD.
vedoucí partner

Poradci kanceláře Rödl & Partner se aktivně věnují
publikační a přednáškové činnosti. Prostřednic-
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RÖDL & PARTNER V ČÍSLECH:
V České republice působí Rödl & Partner od roku
1991, pobočky má v Praze a v Brně.
Celosvětově je kancelář zastoupena 111 pobočkami v 50 zemích světa, kde působí více než
4 900 poradců. Silnou pozici zaujímá především
ve střední, východní a západní Evropě, v Asii,
v USA i Africe.

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 236 163 111
e-mail: prag@roedl.com
www.roedl.com/cz
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ŘANDA HAVEL LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
Vysoká laťka kvality našich právních služeb je
samozřejmostí. Nevidíme před sebou jen další
úkol, vidíme především budoucnost našich klientů. Sdílíme jejich vize a na vše nahlížíme ze
širší perspektivy.
Během čtrnácti let svého působení na právním trhu
jsme vybudovali stabilní tým špičkových právníků,
odborníků v konkrétních oblastech práva či odvětvích a našimi klienty se staly společnosti, které jsou
jedničkami ve svých oborech – ať už v tuzemsku nebo
v zahraničí. Svou důvěru v nás vkládají také podnikatelé, soukromé osoby i veřejné instituce. Představujeme přirozenou a komfortní volbu i pro ty klienty, kteří
potřebují excelentní právní servis v zahraničí. Jako
člen evropského sdružení act legal disponujeme téměř čtyřmi stovkami špičkových právníků, daňových
poradců a obchodních expertů napříč celou Evropou.
Díky důkladné znalosti českého práva, domácího
trhu a rozsáhlým zkušenostem našich právníků můžeme klientům nabídnout komplexní právní služby
ve všech stěžejních oblastech práva. Důkazem špičkové kvality našich služeb je ocenění v rámci žebříčku
Právnická firma roku 2018, kde jsme se umístili hned
ve dvanácti kategoriích - Developerské a nemovitostní projekty, Právo IT, Veřejné zakázky, Duševní
vlastnictví, Restrukturalizace a insolvence, Právo hospodářské soutěže, Právo fúzí a akvizic, Řešení sporů
a arbitráže, Bankovnictví a finance, Telekomunikace
a média, Pracovní právo a Právo obchodních společností. V nově vyhlášené kategorii Energetika a ener-

getické projekty jsme byli dokonce vyhlášeni Právnickou firmou roku. Kromě toho je naše kancelář, stejně
jako její společníci a seniorní advokáti, každoročně
vysoce hodnocena mezinárodními prestižními ratingovými agenturami Chambers & Partners, The Legal
500 a IFLR1000.
Jako jedna z mála českých advokátních kanceláří
poskytujeme dlouhodobě a pravidelně kompletní
právní služby ve všech segmentech energetického
trhu včetně výstavby energetických celků pro výrobu
či zpracování elektřiny, tepla a plynu a energetického
využití odpadů. Výrazně se profilujeme také v oblasti
fúzí a akvizic, kde jsme za dobu své existence připravovali strukturu stovek transakcí pro firmy podnikající
v širokém spektru oblastí a dále v oblasti sporů, kde
lze v portfoliu ukončených sporných řízení najít spory
prakticky ze všech odvětví ekonomiky.

VYBRANÉ PUBLIKOVATELNÉ PŘÍPADY
V posledních letech jsme poskytovali právní poradenství v souvislosti s nákupem většiny z 26 solárních
elektráren o celkovém výkonu 69 megawattů, které
v současné době patří do portfolia skupiny Jufa, jednoho z nejrychleji rostoucích vlastníků fotovoltaických elektráren v České republice.
Dále jsme zastupovali vlastníky společnosti ASTRATEX, jedničky v on-line prodeji spodního prádla
na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku
a v Rumunsku, při prodeji jejich většinového podílu
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investiční skupině Hartenberg Holding. Právní poradenství jsme poskytovali také vlastníkům při prodeji
jejich podílů ve společnosti New Presence Jewels
s.r.o., která provozuje řetězec klenotnictví Présence
v České republice a na Slovensku.
V loňském roce jsme zajišťovali desítkám klientů
(mimo jiné společnostem Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko, EXIM HOLDING a.s., Vitana, a.s., IKEM
nebo Broker Consulting, a.s.) kompletní právní servis
v souvislosti s přípravou na GDPR.

PARTNEŘI
Mgr. Martin Řanda, LL.M., managing partner
Martin Řanda získal bohaté odborné zkušenosti
v mezinárodních transakcích, při privatizaci dvou
předních českých bank a akvizicích významných
českých průmyslových a energetických podniků.
V segmentu bankovnictví a financování se účastnil
projektů tvorby standardní bankovní dokumentace,
přípravy komplexních úvěrových smluv a financování
developerských projektů. Aktivně působí ve významných mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí
a stavebnictví. Ve své praxi se v současné době zaměřuje na nemovitosti a stavebnictví, řešení sporů, na
obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Martin Řanda byl v loňském roce zvolen do Kárné komise ČAK. Působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu u HK ČR a AK ČR.

Mgr. Ing. Jan Havel, partner
Během své praxe získal Jan Havel bohaté odborné
zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního
práva, mezinárodního obchodu, fúzí a akvizic, stavebního práva, exportního financování a pojišťování,
insolvenčního práva a řešení sporů, a to se zaměřením na energetický sektor a dodávky technologických zařízení a investičních celků. Jeho zvláštní specializací je poradenství a vyjednávání mezinárodních
EPC kontraktů. Dlouholeté zkušenosti Jana Havla zahrnují právní poradenství ve více než 80 komplexních
investičních a developerských projektech v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě,
Americe a Asii. Ve své praxi se dále zaměřuje na oblast
financí a bankovnictví, insolvenčního práva a řešení
sporů. Působí jako rozhodce Rozhodčího soudu u HK
ČR a AK ČR.

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

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

Mgr. Matyáš Kužela, partner
Matyáš Kužela se specializuje na problematiku
ochrany osobních údajů, soutěžního práva a poradenství v oblasti akvizic a komerčního práva. Má
rozsáhlé zkušenosti z projektů týkajících se zpracování a předávání osobních údajů, ať už v rámci bankovních skupin, nadnárodních organizací nebo subjektů působících v oblasti E-commerce. Zastupoval
také řadu klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu osobních údajů. V oblasti akvizic a soutěžního
práva se Matyáš Kužela zaměřuje na poradenství při
českých i mezinárodních transakcích podléhajících
povolení soutěžního úřadu. Má značné zkušenosti
i se zastupováním podniků v rámci vyšetřování kar-

Významné advokátní kanceláře | 2019 | 245

telových dohod. Matyáš Kužela také radí klientům
s problematikou dominantního postavení a významné tržní síly. Je členem prestižní mezinárodní
organizace IAPP sdružující profesionály v oblasti
ochrany soukromí.

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

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 537 500–501
e-mail: office.prague@randalegal.com
www.randalegal.com
www.actlegal.com
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SEDLAKOVA
LEGAL

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Ačkoliv advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL
působí na trhu teprve od roku 2015, jméno této
kanceláře se již stává synonymem pro preciznost, znalost a úctu ke klientům. SEDLAKOVA LEGAL již není začínající kanceláří, která by hledala
své místo a cíl. Díky velké vizi, píli a soudržnosti
celého týmu se stala podporou svých klientů na
jejich životních i obchodních cestách.

praktikantům. Důraz byl kladen na vývoj jednotlivců
v oborech, kterým se chtěli věnovat, což vedlo k vývoji
v odborníky v těchto oblastech, kteří mohou poskytovat odpovídající servis svým klientům.

Klienti, kteří se rozhodli spojit své kauzy a cíle s advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL, nenacházejí pouze
odpovědi na položené otázky, ale jsou prováděni všemi úskalími práva i jednotlivých řízení tak, aby jejich
snahy došly naplnění.

SEDLAKOVA LEGAL je silným partnerem pro klienty
v oblasti licenčních smluv a smluv o vývoji software,
a to i díky technickým a odborným znalostem členů
týmu. Na tyto smlouvy není pohlíženo pouze z právního hlediska, ale vzhledem k rozsáhlým znalostem
v programování a IT, i z pohledu klienta a jeho potřeb. Duševní vlastnictví a právo IT je fenoménem,
který přesahuje hranice České republiky a klienti
SEDLAKOVA LEGAL jsou na to připraveni. Většina
smluv je v advokátní kanceláři připravována ve dvojjazyčných verzích, jakož i v kvalitě a provedení, které je nutné pro potřeby mezinárodní či celosvětové
působnosti. SEDLAKOVA LEGAL se dále zaměřuje na
ochranu osobních údajů a pomáhá svým klientům ať
už formou auditů, či odborných přednášek se připravit na dopad nejen nařízení GDPR.

KDO JSME
SEDLAKOVA LEGAL je tým odborníků, právníků, ale
především je to tým lidí, kteří v právu a pomoci svým
klientům vidí způsob seberealizace, která je přesvědčuje o tom, že každý nový den je nová výzva a nová
možnost, jak pomoci jiným při cestě za jejich sny a cíli.
Pravidelně se umisťujeme v žebříčcích inovativních
právníků a snažíme se právo posouvat kupředu a hledat nové, efektivnější cesty.
SEDLAKOVA LEGAL je kanceláří, která vystupuje vždy
jako tým, přesto však cítí velkou úctu ke všem jednotlivcům, kteří se podílí na prestiži a chodu této
kanceláře, a to od zakladatelky Mgr. Jany Sedlákové,
inovativního právníka roku 2017, přes spolupracující
advokáty, koncipienty, asistentky až k advokátním

CO DĚLÁME
Duševní vlastnictví a právo IT

Právo nemovitostí
SEDLAKOVA LEGAL zajistila za dobu své působnosti
převod nemovitostí v hodnotě více než 3 miliardy korun. Všem klientům, bez ohledu na to, zda jde o převod za desítky tisíc, či desítky miliónů korun, je věno-
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vána stejná pečlivost, která zajištuje bezproblémový
průběh celého procesu.

Občanské právo a sporná agenda
SEDLAKOVA LEGAL je oporou pro své klienty ve všech
životních situacích. Klientům je poskytována pomoc
od sousedských sporů až po rozvodová řízení. Cílem
SEDLAKOVA LEGAL není stanout u soudu, ale smírným způsobem zajistit práva klienta k jeho spokojenosti. V případě, že však smírný způsob není možný,
zastupuje klienty s plným nasazením i při soudních
jednáních.

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

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

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
Purkyňova 648/125
612 00 Brno
Tel.:
+ 420 733 555 958
e-mail: office@sedlakovalegal.com
www.sedlakovalegal.com
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SEIFERT A PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI se specializuje na trestní právo, ale poskytuje právní
služby i v oblastech sporné a běžné právní agendy v občanském a obchodním právu.
Advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI byla založena v roce 2016 Filipem Seifertem, bývalým partnerem
renomované pražské advokátní kanceláře a navazuje
na jeho více než patnáctileté úspěšné působení v advokacii a justici. Kancelář získala v kategorii Trestní
právo ocenění Právnická firma roku 2017 – velmi doporučovaná kancelář.

JUDr. Filip Seifert, MBA
působil jako asistent ministra spravedlnosti ČR a dále
jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Složil
odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce
České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát.
Před založením vlastní advokátní kanceláře pracoval
přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři
na pozici senior advokáta a později partnera.
Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti
trestního práva, zvláště v obhajobě, a to včetně trestní
odpovědnosti právnických osob. V této oblasti také
publikuje a přednáší.
Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Je místopředsedou sekce pro právo trestní České advokátní
komory.

JUDr. Jiří Váňa
má více než desetiletou právní praxi v trestním a obchodním právu. Před svým příchodem do advokátní
kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI působil v renomovaných českých advokátních kancelářích. Má zkušenosti
v oboru trestního práva včetně trestní odpovědnosti
právnických osob. Ve své právní praxi se zaměřuje
rovněž na obchodní i civilní spory a smluvní agendu. V těchto oblastech se rovněž věnuje publikační
činnosti.

Mgr. Ondřej Cibák
který má několikaletou právní praxi z renomované
české advokátní kanceláře. V oblasti trestního práva
se převážně věnuje zastupování poškozeného v trestním řízení, zpracování právních rozborů, obhajobě
a přípravě criminal compliance programů.

Mgr. Bc. Zdenka Svobodová (pplk., rada)
která má více než patnáctiletou praxi v trestním právu,
a to ze Služby kriminální policie a vyšetřování Policie
České republiky - Okresní ředitelství Policie, Útvar pro
odhalování korupce a finanční kriminality, Národní
centrála proti organizovanému zločinu, daňová kobra, kde působila ve funkci vrchního komisaře a posléze rady v hodnosti podplukovník. Věnovala se obecné
kriminalitě – násilné a majetkové kriminalitě a následně hospodářské kriminalitě, výnosům z trestné
činnosti a zejména daňové kriminalitě. Rovněž spolupracovala na přípravě znaleckých posudků z oboru
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ekonomika, odvětví účetní evidence, dále znaleckých
posudků z oboru ekonomika, odvětví ekonomická
různá, specializace daně.

JUDr. Petra Zaoralová
která má několikaletou právní praxi z českých i mezinárodních advokátních kanceláří. V oblasti trestního
práva se převážně věnuje obhajobě fyzických i právnických osob a zpracování právních rozborů. Pokračuje v doktorském studiu a působí jako interní doktorandka na Katedře trestního práva Právnické fakulty
Univerzity Karlovy.

agendě, ve vypracování právních rozborů či revizních
právních rozborů atd.
Členové týmu advokátní kanceláře SEIFERT A PARTNEŘI
se aktivně věnují rovněž mediální, publikační, vzdělávací a školící činnosti.

Advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI exkluzivně spolupracuje s advokátní kanceláří
HAVEL & PARTNERS s.r.o., pro jejíž klienty zajišťuje
právní služby v oblasti trestního práva. Ad hoc dále
spolupracuje (podle potřeby kauzy) s vybranými
experty jako např. účetními a daňovými poradci,
soudními znalci, ekonomickými poradci, detektivy,
IT specialisty, specialisty na bezpečnostní otázky,
PR specialisty atd.
V oblasti trestního práva advokátní kancelář
SEIFERT A PARTNEŘI poskytuje zejména obhajobu fyzickým i právnickým osobám v trestním řízení, právní
konzultace při obchodní či soukromé činnosti s ohledem na trestněprávní problematiku, přípravu criminal
compliance programů zahrnující přípravu a implementaci, školení, interní vyšetřování atd., včetně auditů stávajících programů a vnitřního prostředí, přípravu trestních oznámení a zastupování poškozených
v trestním řízení, právní pomoc při úkonech trestního
řízení (prohlídky, výslechy, zajištění věcí, dožádání
atd.), interní vyšetřování atd. Zvláštní specializací
v oblasti trestního práva jsou trestné činy statutárních
orgánů, veřejné zakázky, týkající se finančních institucí
a zejména pak daňové trestné činy.
V oblasti sporné agendy ve všech právních oblastech,
zejména v oblastech práva obchodního a občanského, advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI poskytuje právní službu spočívající v řešení sporů, zastupování v soudních, rozhodčích, správních či jiných řízeních.
V oblasti obchodní a občanskoprávní agendy advokátní kancelář SEIFERT A PARTNEŘI poskytuje právní službu spočívající zejména v právních poradách
a řešení právních problémů, sepisu listin a smluvní

SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 603 194 424
e-mail: seifert@akseifert.cz
www.akseifert.cz
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SG Advokáti s.r.o.

Chtějte více informací. Zjistěte, co všechno dokážeme pokrýt.
Shlédnutím www.sg-advokati.cz jste na půli
cesty k řešení libovolného právního případu.
Kryjeme Vám záda.

SG Advokáti s.r.o.
Lazarská 1719/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 233 951
e-mail: info@sg-advokati.cz
www.sg-advokati.cz
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Schönherr Rechtsanwälte GmbH,
organizační složka
Schönherr patří mezi přední advokátní kanceláře ve střední a východní Evropě. Díky síti čtrnácti
poboček a čtyř regionálních zastoupení poskytuje špičkové právní služby v celém regionu.
Schönherr byla jednou z prvních advokátních kanceláří, která se na poskytování právních služeb v regionu střední a jihovýchodní Evropy začala zaměřovat
a stala se zde jednou z největších. Základní filozofií
Schönherr je kvalita, flexibilita, inovace a poskytování právních služeb na vysoké mezinárodní úrovni
při zohlednění místních specifik. Vzhledem ke své
síti poboček má Schönherr rozsáhlé know-how při
poskytování souběžných právních služeb ve více
jurisdikcích. Právní poradenství Schönherr pokrývá
všechny právní oblasti, které souvisí s podnikatelskou činností jeho klientů. Reputaci Schönherr dokládá řada prestižních ocenění.
Pražská kancelář, založená v roce 1992 přední německou advokátní kanceláří, se stala součástí advokátní kanceláře Schönherr v roce 2009. Z původního
zaměření na právní poradenství zahraničním investorům při jejich podnikání v České republice a na
Slovensku se v průběhu let vypracovala mezi renomované advokátní kanceláře poskytující služby jak
domácím, tak mezinárodním klientům, a to ve všech
oblastech jejich podnikání. Pražská kancelář Schönherr poskytuje právní poradenství zejména v oblasti
fúzí & akvizic, práva obchodních společností, práva
nemovitostí, bankovnictví a financí, soutěžního práva, práva EU, veřejného práva, energetiky, korporát-

ních restrukturalizací, telekomunikací a pracovního
práva.
Spokojenost klientů s poskytnutými právními službami se odráží v řadě prestižních ocenění. Každoročně se například výrazně zlepšuje umístění našeho
týmu v hodnocení mezinárodních právních publikací Chambers Europe, Legal 500 a IFLR1000, které je
z podstatné části založeno na klientských referencích.

KLÍČOVÉ OBLASTI PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Fúze a akvizice: Vladimír Čížek, Martin Kubánek
Právo obchodních společností: Zoltán Palinkáš
Bankovnictví, finance a kapitálové trhy: Vladimír Čížek, Natálie Rosová
Nemovitostní právo: Martin Kubánek
Soutěžní právo a právo EU: Claudia Bock
Compliance: Claudia Bock
Duševní vlastnictví, informační technologie: Denisa
Assefová
Pracovní právo: Zoltán Palinkáš, Helena Hangler
Řešení právních sporů: Denisa Assefová
Vedle průběžného právního poradenství na dlouhodobé bázi jsme v uplynulém roce poskytli mj. následující
právní poradenství:

FÚZE A AKVIZICE
Poradenství EVO Payments International LLC v souvislosti s vytvořením dlouhodobé aliance s Moneta
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Money Bank v oblasti akceptace platebních karet,
zahrnující transakční a regulatorní poradenství
a kompletní podporu při založení lokální právní
entity.
Poradenství švýcarské energetické společnosti
Alpiq při prodeji jejího průmyslového podniku francouzské stavební společnosti Bouygues
Construction.
Poradenství Platinum Equity v souvislosti s akvizicí Husky Injection Molding Systems Ltd. Prodávajícími byli Berkshire Partners a OMERS Private
Equity.
Poradenství Quadrivio Private Equity Fund
3 v souvislosti s akvizicí 60% podílu ve společnosti TFM Automotive & Industry S.p.A., včetně akvizičního a post-akvizičního financování
v České republice a Rumunsku.
Poradenství společnosti Continental AG při akvizici VÚK spol. s r.o., českého výrobce strojů pro
gumárenský průmysl.

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Dlouhodobé pravidelné korporátní poradenství
řadě klientů, např. českým společnostem ze
skupiny Daimler/Mercedes-Benz, Continental,
Robert Bosch, P.DUSSMANN, Assa Abloy, MANN
+ HUMMEL a dalším.
Poradenství německé automobilové společnosti Daimler AG v souvislosti s implementací nové
holdingové struktury v České republice.

DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
Asistence společnosti Continental AG při akvizici
VÚK spol. s r.o., českého výrobce strojů pro gumárenský průmysl. Schoenherr poskytoval rozsáhlé
právní poradenství při transakci, která zahrnovala
významný nemovitostní prvek: odštěpení nemovitého majetku a jeho zpětný pronájem.
Poradenství společnosti Furla S.p.A., v souvislosti
s rozšířením její prodejní sítě o vlajkovou prodejnu
v Pařížské ul. v Praze.
Poradenství Prevent DEV GmbH v souvislosti s prodejem výrobních závodů Car Trim v Kraslicích
a Nymburku.
Poradenství Eurofoam GmbH v souvislosti s prodejem výrobního závodu v Brně a akvizicí nového pozemku pro výstavbu výrobního závodu v Brně.
Poradenství Cooper-Standard Česká republika
s.r.o. ohledně akvizice pozemků a přípravy a revize
smluvní dokumentace v souvislosti se stavbou nového výrobního závodu v Bystřici nad Pernštejnem.

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Právní poradenství mezinárodní skupině Mondi AG
v souvislosti s programy o dodržování předpisů na
ochranu hospodářské soutěže v České republice
a na Slovensku.
Právní poradenství společnosti Continental Barum s.r.o a části Continental AG v oblastech pravidel na ochranu hospodářské soutěže v souvislosti
s každodenním obchodem v České republice a na
Slovensku.

BANKOVNICTVÍ, FINANCE
Poradenství Deutsche Private Equity Management III v souvislosti s akvizicí tiskařského businessu v České republice, Rumunsku, Maďarsku
a Polsku, včetně akvizičního a post-akvizičního
financování v České republice.
Poradenství skupině UniCredit v souvislosti
s uzavřením dvou exkluzivních dohod o partnerství s pojišťovnami Allianz a Generali o distribuci
pojistných produktů v 9 zemích střední a východní Evropy.
Právní poradenství Smurfit Kappa Group plc
ohledně vydání prioritních dluhopisů v hodnotě
600 milionů EUR za účelem refinancování existujícího dluhu a financování akvizice.

Schönherr Rechtsanwälte GmbH,
organizační složka
Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 225 996 500
e-mail: office.czechrepublic@schoenherr.eu
www.schoenherr.eu
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Skils s.r.o.
advokátní kancelář
Právní služby v České republice poskytujeme
už od roku 1992, v letech 1992 až 2018 jako součást mezinárodní advokátní kanceláře Weil,
Gotshal & Manges. Ke konci roku 2018 se obchodní firma změnila na Skils s.r.o. advokátní
kancelář.
Patříme mezi nejvýznamnější a dlouhodobě nejlépe hodnocené advokátní kanceláře působící na
českém trhu právních služeb.
Advokáti kanceláře Skils mají výjimečné zkušenosti
s těmi nejsložitějšími transakcemi v širokém spektru oblastí, včetně práva obchodních společností,
fúzí a akvizic, kapitálových trhů, obchodního práva,
bankovního a finančního práva, soutěžního práva,
developmentu infrastrukturních a dalších klíčových
projektů, správního práva, energetiky a práva životního prostředí, insolvence a restrukturalizace, informačních technologií či duševního vlastnictví.
Advokátní kancelář Skils dlouhodobě zastupuje klienty v komplexních právních sporech před civilními
i správními soudy a rozhodci v České republice i zahraničí, a dále i v nejrůznějších řízeních před správními orgány včetně řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže.
Mezi klienty advokátní kanceláře Skils se řadí nejvýznamnější české i mezinárodní společnosti, ale
také stát, některé vyšší územní samosprávné celky
a jiné veřejnoprávní instituce.

Vedoucí postavení advokátní kanceláře Skils na
českém trhu dokládají i níže uvedená ocenění a nezávislá hodnocení.
V roce 2018 kancelář obdržela hlavní ocenění ankety Právnická firma roku, kterou organizuje společnost epravo.cz, a uspěla také v kategoriích Řešení
sporů a arbitráže a Právo hospodářské soutěže.
V prestižní anketě však naše kancelář sbírala ocenění i v předchozích letech. V roce 2017 získala hlavní
cenu pro právnickou firmu roku a ovládla kategorie
Řešení sporů a arbitráže a Fúze a akvizice, o rok dříve byla zvolena Právnickou firmou roku v kategoriích Řešení sporů a arbitráže, Fúze a akvizice a také
v oblasti Kapitálové trhy.
V roce 2015 jsme v anketě Právnická firma roku obdrželi hlavní cenu a uspěli jsme rovněž v kategoriích
Řešení sporů a arbitráže a Fúze a akvizice, o rok dříve kancelář získala v rámci soutěže Právnická firma
roku ocenění za nejlepší klientské služby a zvítězila
rovněž v kategoriích Fúze a akvizice a Právo hospodářské soutěže.
V roce 2013 byla naše advokátní kancelář společností epravo.cz vyhlášena Právnickou firmou roku
2013 pro mezinárodní kancelář a Právnickou firmou roku 2013 v kategoriích Fúze a akvizice a Řešení sporů a arbitráže, v roce 2013 získala také od
společnosti Chambers and Partners prestižní ocenění Chambers Europe Award for Excellence pro nej-
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úspěšnější mezinárodní advokátní kancelář působící
v České republice – jako jediná v Česku potřetí, když
předtím uspěla v letech 2008 a 2009.

společnosti. Nadační fond svojí činností navazuje na
rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou advokátní kanceláří Skils.

Vedoucí postavení advokátní kanceláře Skils na českém trhu právních služeb opakovaně potvrzují rovněž
nezávislé studie publikované mezinárodně uznávanými publikacemi Chambers Global a Chambers Europe, Legal 500 či IFLR 1000.
Naší kanceláři bývá pravidelně udělováno nejvyšší
hodnocení zejména v oblastech obchodního a finančního práva, práva obchodních společností, soutěžního práva, práva životního prostředí a energetiky,
developmentu infrastrukturních a dalších klíčových
projektů či sporné agendy.
V kultuře advokátní kanceláře Skils je hluboce zakořeněný závazek k pro bono poradenství, stejně jako přesvědčení, že právní asistence méně šťastným členům
naší společnosti patří k nejvyšším hodnotám, jaké
může advokátní kancelář nabídnout.
Skils například poskytuje právní poradenství Nadaci
Charty 77, organizaci, která patří k průkopníkům velkých sbírek na charitativní účely v České republice.
Nejznámější aktivitou Nadace Charty 77 je Konto Bariéry, projekt, který se zaměřuje především na pomoc
lidem se zdravotním postižením.
Kancelář také poskytuje právní asistenci Klubu nemocných cystickou fibrózou, neziskové organizaci
zabývající se zlepšováním kvality a délky života lidí
s cystickou fibrózou, nebo Nadaci Bátor Tábor v České
republice. Bátor Tábor byl založen s vizí poskytování
bezplatných terapeutických rekreačních programů
pro děti s rakovinou, cukrovkou, juvenilní revmatoidní
artritidou nebo hemofilií.
Právní služby advokátní kanceláře Skils může využívat
také Klub Za starou Prahu či obecně prospěšná společnost CH Mirákl organizující kurzy hipoterapie.
Skils s.r.o. advokátní kancelář je také hlavním
partnerem nadačního fondu Skils – nadační fond. Ten byl zřízen na počátku roku 2009
(jako WEIL, GOTSHAL – nadační fond), aby přispíval
ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní
základních lidských práv a humanitárních zásad ve

Skils s.r.o. advokátní kancelář
Křižovnické nám. 193/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 407 439
e-mail: recepce@skils.cz
www.skils.cz

Významné advokátní kanceláře | 2019 | 257

Squire Patton Boggs s.r.o.,
advokátní kancelář
Kancelář Squire Patton Boggs je především známa pro svoji prominentní arbitrážní a litigační
praxi.
Množství mezinárodních arbitráží, ve kterých zastupujeme nebo jsme historicky zastupovali naše klienty, nás řadí k nejaktivnějším a nejzkušenějším praxím
na trhu s pevnými vazbami na mezinárodní arbitrážní
komunitu a přední mezinárodní rozhodčí centra. Aktuálně také disponujeme jedním z největších litigačních týmů na českém trhu. Můžeme tak své klienty
kvalifikovaně zastupovat i v těch největších sporech
a máme dostatečnou kapacitu týmu, abychom mohli
vést několik velkých sporů současně. Vedle excelentních stratégů a vyjednavačů máme silnou analytickou podporu zkušených mladých právníků, jejichž
práce se v prvotní fázi procesu ukazuje jako naprosto
klíčová.
Squire Patton Boggs se již tradičně specializuje na
transakční poradenství určené především středně
velkým podnikům. V kategorii Mid Market M & A Legal
Advisor patří firma mezi vedoucí patnáctku poradenských firem s největším počtem realizovaných transakcí v Evropě. Po Londýně je český tým nejaktivnější
transakční praxí. Pražská kancelář participovala i na
řadě velkých transakcí. Zastupovala mimo jiné společnost MCI.TechVentures při jejím exitu z portfoliové společnosti Invia.cz, největšího online prodejce
zájezdů ve střední a východní Evropě. Transakce, ve
které Rockaway Capital odkoupil Invii za 76 mil. EUR,
se stala investicí s nejvyšší návratností v historii fondu.

Významného rozvoje dosáhla za období minulých
3-5 let praxe firmy v zastupování privátní klientely
s vysokým čistým jměním (high net worth indviduals).
V této oblasti pomáháme klientům zejména s plánováním následovnictví, zakládáním svěřeneckých fondů, plánováním a strukturováním investic.
Poradenství dle anglického a amerického práva je čím
dál poptávanější a kvalifikovaných transakčních právníků s dobrou znalostí lokálních podmínek je na trhu
stále nedostatek. Squire může nabídnout svým klientům nejen lokální poradce, ale taktéž využití týmů
v Leedsu, Manchesteru a Birminghamu (kromě tradičního Londýna). Regionální britské týmy operující
mimo britskou metropoli jsou pro české klienty nákladově dostupnější při současném zachování vysokého
standardu poskytovaných služeb.
Mezi historicky zavedené praxe patří nemovitosti. Širokému spektru klientů nabízíme poradenství při akvizicích, financování, v klasickém asset managementu
ale také zcela specifickou expertizu týkající se ochrany
a regulace chráněných památkových zón. Vedoucí
lokální praxe disponuje reálnou zkušeností na straně
klienta, což nám umožňuje snadnější manévrování
v lokálních podmínkách a přispívá k efektivní spolupráci s klientským týmem.
Naše finanční praxe je poptávaná zejména pro silnou
expertizu na poli exportního financování. Zcela ojediněle také nabízíme komplexní analýzu přeshraničních
finančních transakcí z pohledu mezinárodních sankcí
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a praní špinavých peněz. V poslední době rovněž roste
poptávka našich služeb na poli faktoringu a zajišťovacích instrumentů.
„People and Technology“ tým poskytuje komplexní
poradenství na poli práva informačních technologií,
telekomunikací, ochrany osobních údajů s přesahem
do pracovněprávní problematiky. Propojením těchto
expertiz jsme zareagovali na dynamicky rostoucí nároky technologických společností, kdy je nutno řešit
technologie a inovace v mnohem širším kontextu,
a vybudovali jsme tak na trhu zcela unikátní brand.
Inovace a technologie jsou klíčem k prosperitě firem.
Poradenství v této oblasti se rapidně vyvíjí a Squire
nezůstává pozadu. Na jaře 2018 jsme iniciovali vznik
Blockchain Connect Czech Alliance, dosud jediného sdružení, které se systematicky věnuje propagaci
blockchainu v ČR. Sdružení vzniklo na jaře 2018. Mezi
zakládající partnery jsme přizvali technologickou firmu IBM, poradenskou společnost PwC ČR a akcelerátora blockchainových projektů Adel. Ambicí sdružení
je vzdělávat firmy i zástupce státní správy, otevřít diskusi nad legislativním rámcem využití v ČR, podporovat zavedení technologie blockchain a dosáhnout
jejího reálného využití stejně jako digitalizace celé
společnosti.
Fúze se světoznámou lobbistickou firmou Patton
Boggs umožnila do nabídky služeb zařadit právními
společnostmi zcela ojediněle poskytovanou službu
známou pod názvem komerční advokacie. Na českém
trhu se tak od roku 2014 snažíme vehementně nabourat negativní fenomén lobbyingu a aplikovat americký model komerční diplomacie a globálních vztahů
s veřejným sektorem, spočívající v analytické a diplomatické expertize a zastupování před legislativními
a výkonnými složkami státní správy.
Napojení pražské Squire Patton Boggs na globální
platformu 47 kanceláří ve 20 zemích světa otevírá
klientům obrovské možnosti a dynamicky reaguje na
jejich rostoucí potřeby. V zemích, kde nedisponujeme
vlastními pobočkami, máme vytvořenu řadu aliancí
a dlouhodobě spolupracujeme s etablovanými poradci na zdejších trzích.

Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář
Václavské náměstí 57/813
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 662 111
e-mail: sona.kotrbova@squirepb.com
www.squirepattonboggs.com
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Stuchlíková & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Stuchlíková & Partners je moderní a dynamická advokátní kancelář. Poskytujeme komplexní
právní služby zejména v oblasti práva duševního vlastnictví, ICT práva, práva e-commerce,
licencí ČNB, finančního práva a obchodního
práva.

NAŠE SPECIALIZACE
ICT právo a technologie

Poskytujeme právní služby ve standardu největších
českých advokátních kanceláří. Navazujeme na
zkušenosti našich advokátů z předních mezinárodních a českých advokátních kanceláří a poradenských společností.

Právní poradenství poskytujeme především technologickým společnostem, vývojářským firmám a společnostem zaměřujícím se na outsourcing IT specialistů (body-shopping), a to zejména v následujících
oblastech:

Naší vizí je dlouhodobá spolupráce s klientem založená na individuálním přístupu, stabilní vysoké
kvalitě služeb a praktických komerčních řešeních.
Klademe důraz na neustálý rozvoj a inovace a proaktivně připravujeme klienty na legislativní změny
ovlivňující jejich podnikání.
Máme rádi moderní technologie. Jsme online
a v cloudu. Papírujeme, jen když je to nezbytně
nutné. Podepisujeme se elektronicky. Platit u nás
můžete i v kryptoměnách.
Právní služby poskytujeme v češtině, angličtině,
němčině a ruštině.

Právníci advokátní kanceláře Stuchlíková & Partners
mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti práva informačních technologií.

smlouvy s programátory
vývoj a implementace software
servis a údržba software, SLA
SaaS
licenční smlouvy a distribuce software

Duševní vlastnictví. Autorská práva. Ochranné
známky. Průmyslové vzory. Patenty
Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví, včetně:
autorského práva
ochranných známek
průmyslových vzorů
patentů a užitných vzorů
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V oblasti práv průmyslového vlastnictví spolupracujeme s ohledem na technickou stránku této problematiky s renomovanými patentovými zástupci.

Právo e-commerce
Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti internetu a internetového podnikání, informačních
technologií, platebních služeb, reklamy, marketingu a dalších činností v online prostředí.
Našimi klienty jsou e-shopy, cashback portály, poskytovatelé platebních služeb a platebních bran,
slevové portály, poskytovatelé a zprostředkovatelé finančních a pojišťovacích služeb i provozovatelé nejrůznějších webových portálů. Naše služby
zahrnují:
vytváření a revize všeobecných obchodních
podmínek a smluvní dokumentace
due diligence a akvizice e-shopů a jiných online
byznysů
autorská práva v prostředí internetu a vymáhání
nároků z porušení autorských práv v prostředí
internetu
domény - převody domén, doménové spory

GDPR
Dlouhodobě se věnujeme ochraně osobních údajů napříč různými sektory, včetně zdravotnictví,
státní správy, finančních institucí, vědy a školství,
e-commerce a ICT. Naše služby zahrnují:
GDPR audity
GDPR implementace
DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů
DPIA - posouzení vlivu na ochranu osobních
údajů

Finanční právo. Compliance finančních
institucí
Pro klienty – finanční instituce poskytujeme komplexní spektrum právních služeb, včetně:
analýzy nutnosti získání licence
založení vhodné formy společnosti
zajištění licence ČNB

tvorby veškeré smluvní dokumentace a vnitřních předpisů
V rámci následného výkonu compliance zajistíme:
compliance mapu a compliance audit
průběžný monitoring právních předpisů a regulatorní praxe
řízení operačních rizik a AML/CFT
zastupování při kontrolách regulatorních orgánů

Licence ČNB
Pro naše klienty jsme zajistili již desítky licencí či
registrací ČNB. Poradenství v oblasti finančních
služeb poskytujeme na denní bázi a jsme v úzkém
kontaktu s ČNB. Naše klienty jsme tedy schopni
provést efektivně a rychle celým licenčním řízením
u ČNB. Dokumentaci pro získání licence ČNB připravujeme kompletně na klíč.
Zaměřujeme se především na licence ČNB v následujících oblastech:
platební styk, platební instituce a instituce elektronických peněz
kolektivní investování
investiční služby, obchodníci s cennými papíry
a investiční zprostředkovatelé
nebankovní poskytovatelé spotřebitelských
úvěrů
směnárny

FinTech
Díky naší unikátní kombinaci expertizy v oblasti
práva duševního vlastnictví, ICT práva a finančního práva pracujeme pro inovativní FinTech byznysy. Našimi klienty jsou především společnosti
a start-upy poskytující inovativní řešení v oblasti
platebních služeb a v oblasti kryptoměn.

Další specializace
Obchodní právo. Fúze a akvizice
Soudní spory. Vymáhání pohledávek
Pracovní právo
Nemovitosti
Imigrační právo
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TÝM
Mgr. Eva Doležalová
ICT právo. Právo e-commerce.
Duševní vlastnictví. Soudní spory.
Vymáhání pohledávek.

Mgr. Zuzana Stuchlíková
Finanční právo. Licence ČNB. ICT
právo. Duševní vlastnictví.

Mgr. Michal Kastl
Obchodní právo. Fúze a akvizice. Finanční právo. Compliance.
GDPR.

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

Mgr. Adam Kraus
Duševní vlastnictví. Autorská práva. Ochranné známky. GDPR. Imigrační právo.

Mgr. Zdeňka Voštová
Obchodní právo. Právo veřejných
zakázek. Pracovní právo.

Mgr. Maxim Obuchov
Finanční právo. Licence ČNB. Nemovitosti. Soudní spory. Vymáhání pohledávek.

PRO BONO
Poskytujeme právní poradenství Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která každoročně uděluje prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého pro mladé umělce
do 35 let, a Fair Art, neziskové organizaci pro výtvarné
umělce.

S
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Vzhledem k naší specializaci v oblasti autorských práv
také pomáháme začínajícím umělcům především
z řad filmařů, výtvarníků a fotografů.

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

ČLENSTVÍ
Jsme členy následujících profesních a zájmových
asociací:
ALAI Česká republika
Asociace pro kapitálový trh České republiky
Česká Compliance Asociace
Licensing Executives Society Česká republika

NAŠI KLIENTI
ACCOM holding. ACRI – asociace železniční dopravy. Aircraft Industries. AITOM Digital. Astronomický
ústav Akademie věd. B-payment. Bauer Hotel Group.
Bohušovická mlékárna. CreativeDock. ČD – Telematika. DATA-PLAN BOHEMIA. Dibaq. Ditech. Divadlo
Archa. EGIT. Fordist Group. Globdata. Hoval. Human
Dynamic. Choceňská mlékárna. IDC-softwarehouse.
Juicymo. Perfect Clinic. Perfect Clinic Dermatology.
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava.
Sefima. Společnost Jindřicha Chalupeckého. STRV.
Tipli. TUZEX. V.Z.V. směnárna. wBTCb.

Stuchlíková & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Spálená 97/29
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 767 393
e-mail: info@stuchlikova.com
www.stuchlikova.com
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TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.

Jsme advokátní kancelář, která je na trhu v České republice více jak dvacet let. Máme 25 právníků a patříme do rodiny advokátních kanceláří
Taylor Wessing, které jsou rozmístěny téměř po
všech kontinentech.
Za uplynulých 12 měsíců jsme pro naše klienty
uskutečnili transakce s celkovou hodnotou více než
25 mld. korun, z toho největší podíl zaujímaly transakce v oblasti Real Estate a M & A. Významné pro
nás byly transakce v oblasti pracovního práva, duševního vlastnictví a práva obchodních společností.
Naší specialitou je také zastupování klientů v oblasti
řešení sporů a arbitráží. V rámci celé sítě advokátní
kanceláře Taylor Wessing jsme i významným partnerem pro oblast developerských a nemovitostních
projektů, kde zaznamenáváme významné úspěchy.
Jako další významná oblast se pro naši advokátní
kancelář jeví i oblast fúzí a akvizic.

Charakterizuje nás především mnoho transakcí, které jsou zpracované v rámci cross-border spolupráce
nejen v rámci celé sítě Taylor Wessing.
V roce 2018 jsme byli v prestižním XI. ročníku firemního žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU oceněni
v těchto kategoriích:
1. místo NEJLEPŠÍ KLIENTSKÝ SERVIS
Velmi doporučovaná pro kategorii:
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Doporučovaná pro kategorie:
DEVELOPERSKÉ A NEMOVITOSTNÍ PROJEKTY
ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
PRACOVNÍ PRÁVO

T
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V žebříčku Legal 500 pak byla advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika oceněna v kategoriích
Commercial, Corporate, M & A a Real Estate. V žebříčku IFLR1000 byla Taylor Wessing Praha oceněna
za oblast M & A. V žebříčku IP stars byla opět oceněna jmenovitě i Karin Pomaizlová, partnerka Taylor
Wessing Praha.
Pražská pobočka také v uplynulém roce oznámila, že
Karin Pomaizlová byla v celosvětovém žebříčku World
Trademark Review 1000 pro rok 2018 ohodnocena za
vynikající servis při poskytování kompletního právního
servisu v oblasti ochranných známek druhým místem.
Zároveň v žebříčku World Trademark Review WTR 1000
pro rok 2018, v kategorii INTERNATIONAL, získala advokátní kancelář v České republice bronzovou medaili.
Toto ocenění získala za vynikající obchodní know-how
při poskytování kompletního servisu pro ochranné
známky a díky úzké spolupráci s kolegy v jiných odděleních. Právníci v oblasti duševního vlastnictví byli oceněni za dosažení konkrétních cílů v této oblasti.
V posledním roce se velmi intenzivně v rámci České
republiky věnujeme edukaci a prezentacím a konzultacím v oblasti bezpečnosti dat.
V roce 2018 jsme také opět otevřeli svou pobočku
v moravské metropoli Brně, abychom tak vyhověli
rostoucím požadavkům klientů i lokální poptávce po
advokátních službách. Pobočka získala významnou
posilu ve dvou nových zkušených advokátech s lokálními znalostmi, kteří se ve své pozici zaměří především
na rozvoj vztahů se současnými i budoucími klienty
advokátní kanceláře.

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

To, co nás také charakterizuje, je téměř 50% zastoupení žen, které jsou na pozicích nejen koncipientů, ale i advokátů a partnerů Taylor Wessing
Česká republika. Naše týmy se tak stávají kreativnějšími a přinášejí našim klientům požadovaná
vítězství v mnoha transakcích.
Jsme také přesvědčeni, že základním kamenem
míry našeho úspěchu je přístup ke všem partnerům – zaměstnancům, klientům, partnerským
organizacím, dodavatelům, regulačním orgánům
i místní komunitě.
Pokračujeme v cestě edukace naší mladé generace a pořádáme přednášky ve školách nejen
o právu, ale i představujeme profesi právníka
v reálném životě. Nadále rozvíjíme naší úspěšnou Literární soutěž pro studenty právních fakult
v České republice. Tu vyhlašujeme v roce 2019 již
sedmým rokem. Výsledkem jsou literární eseje
se zamyšlením nad danou problematikou /např.
význam start-upů a jejich právní podpora, CSR
aktivity a jejich realizace v praxi v rámci naší advokátní kanceláře, význam sportu a jeho právní
podpora, EET a pohled začínajících právníků ve
vztahu k ekonomickým a právním aspektům atd./
V minulém ročníku jsme spolupracovali s Českým
rozhlasem a jeho projektem Ježíškova vnoučata
a soutěž rozšířili i na studenty ostatních vysokých škol. Tématem literární soutěže byl pohled
studentů na vztah k seniorům v naší společnosti a vyhodnocení možností, jak pomoci k jejich
kvalitnějšímu životu. Tato spolupráce pokračuje
i v roce 2019.
Ve své praxi se věnujeme transakcím v řádech milionů euro. A jsme si vědomi, že když pracujeme
v našem oboru, hrozí zejména u mladých lidí nebezpečí, že ztratí spojení s realitou. Toto spojení
vyvažujeme pro bono aktivitami. Když mají mladí
kolegové možnost spolupracovat s lidmi v nouzi,
uvědomí si, že tu jsou osoby s reálnými problémy.
Že nejde jen o transakce. Navíc vidíme rychle výsledek. Proto významnou roli u nás také hrají CSR
aktivity pro neziskové organizace, jako je například spojení s Pro bono aliancí, kde jsme součástí
sítě advokátů pod značkou Právníci s citem. Spolupráce probíhá už více než 5 let. Jedná se o pravidelné právní konzultace pro jejich klienty.
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Výrazně se věnujeme sportu, a to především maratonským běhům. V rámci celé sítě Taylor Wessing
organizujeme naši účast jak jednotlivců, tak i celých týmů, a to nejen v individuálních, ale i štafetových závodech, především v Praze a Vídni.

Mgr. Karin Pomaizlová
IP/IT

Pražská kancelář se nachází v historickém centru
města za Prašnou bránou.
Kancelář byla založena v roce 1998
Pracovními jazyky jsou čeština, němčina
a angličtina
Nabízíme komplexní právní poradenství pro
segment B2B
Naši významní národní, evropští a nadnárodní klienti jsou trvalou zárukou rozvoje celé
kanceláře
Brněnská kancelář se nachází v historickém centru
města v Paláci Jalta.
Nové kancelářské prostory byly opět oficiálně
otevřeny v listopadu 2018
Pracovními jazyky jsou čeština, němčina
a angličtina
Nabízíme právní poradenství v oblasti práva
nemovitostí, práva duševního vlastnictví, ale
i sporné agendy

Dr. Erwin Hanslik MRICS
Real Estate & Construction

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D
Dispute Resolution, Employment

Thomas Rechberger, Ph.D

PARTNEŘI
Mgr. Ing. Markéta Cvrčková

Corporate, M & A and Capital
Markets

Real Estate & Construction

Mgr. Markéta Deimelová
Commercial, Competition,
Compliance

TAYLOR WESSING V REGIONU STŘEDNÍ
A VÝCHODNÍ EVROPY
První kancelář Taylor Wessing ve střední a východní
Evropě byla založena v roce 1986 ve Vídni v Rakousku.
Tato kancelář se stala branou do východního regionu
a díky ní jsme rozšířili své pobočky také do Budapešti,
Prahy, Brna, Bratislavy, Varšavy a Kyjeva.
Dnes má kompetenční centrum CEE/SEE Taylor
Wessing více než 110 právníků. Radíme velkým národ-
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ním, evropským i světovým společnostem v oblasti
obchodu, průmyslu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví. Tím, že působíme ve specializovaných, a velmi
často přeshraničních, týmech, jsme schopni poskytnout prvotřídní služby ve všech oblastech obchodního a soukromého práva, i přes rostoucí složitost
právních otázek, kterým naši klienti čelí. Naši vysoce
vyškolení právníci mají mezinárodní zkušenosti.

TAYLOR WESSING
Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář,
která spolupracuje s klienty v nejdynamičtějších odvětvích světa. Aktivně poskytujeme poradenství našim
klientům a pomáháme jim uspět tím, že inovativně
přemýšlejí o svých obchodních otázkách. Podporujeme klienty všude tam, kde chtějí podnikat.
Naše 33 pobočky po celém světě nejsou důkazem přítomnosti - spojují to nejlepší z místních obchodních,
průmyslových a kulturních znalostí s mezinárodními
zkušenostmi a poskytují našim zákazníkům profesionální řešení.

TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 819 216
e-mail: prag@taylorwessing.com
www.taylorwessing.com
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TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Od svého založení v roce 1993 poskytuje advokátní kancelář TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
právní služby na nejvyšší úrovni významným domácím i zahraničním klientům.
Základ práce advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI tvoří zastupování dlouholetých klientů z širokého spektra společenské činnosti, zejména
ve složitých soudních sporech. Těmto klientům nabízí své detailní znalosti českého prostředí a právního
řádu a rozsáhlé zkušenosti ze spolupráce se státními
institucemi, vědeckými ústavy a vysokými školami,
detektivními kancelářemi a zahraničními právními
kancelářemi.
V roce 2008 byla naše advokátní kancelář přijata za
člena mezinárodního sdružení nezávislých advokátních kanceláří INTERLEGAL. Díky tomuto členství je
naše advokátní kancelář s to svým klientům poskytovat přímo či zprostředkovaně právní služby ve více
než 30 jurisdikcích, a to v té nejvyšší možné kvalitě.

PRÁVNÍ ZAMĚŘENÍ
Advokátní kancelář má dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb jak korporátní a veřejnoprávní klientele, tak i jednotlivcům.
S ohledem na početné personální zázemí má advokátní kancelář týmy specializující se na různé oblasti
práva a je tedy schopna poskytnout svým klientům
vysoce kvalifikované právní služby ve všech oblastech
práva.

Veřejnoprávním klientům advokátní kancelář poskytuje právní služby mimo jiné v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže, v problematice týkající se
nemovitostí, včetně restitucí a ve smluvní a sporové
agendě.
Korporátním klientů advokátní kancelář poskytuje
právní servis od založení společnosti a přípravy společenských dokumentů, přes řešení běžné agendy
a transformací společnosti, včetně fúzí a akvizic, převodů obchodních podílů a akcií, provádění auditů
a due dilligence, nastavení programu criminal compliance a GDPR. Advokátní kancelář poskytuje taktéž
krizový právní management a služby v insolvenčním
a exekučním právu.
Neméně důležitou část klientely advokátní kanceláře
tvoří také jednotlivci – fyzické osoby, kterým advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech odvětvích
práva v rámci smluvní i sporové agendy, nejčastěji
v rodinném, pracovním, nemovitostním či správním
právu.
Advokátní kancelář poskytuje komplexní odbornou
právní pomoc také v oblasti trestního práva. Svým
klientům poskytuje zastoupení v trestním řízení, přípravu písemných podání orgánům činným v trestním
řízení, nabízí samozřejmě i účast při dílčích úkonech
trestního řízení. Zastoupení v trestním řízení poskytuje zejména v situacích vzniklých nebo souvisejících
s podnikatelskou činností. Poskytuje také zastoupení
při uplatňování a vymáhání nároků klientů jakožto po-
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škozených osob. Advokátní kancelář se zaměřuje také
na trestní odpovědnost právnických osob, provádění
auditů a analýz rizik z hlediska criminal compliance.

PRÁVNÍCI
Tým naší advokátní kanceláře je složen z odborníků
na slovo vzatých. Advokáti naší advokátní kanceláře jsou vyhledávanými autory expertiz a stanovisek
v různých oblastech práva. V současné době v kanceláři působí 20 právníků, z nichž je třináct advokátů.
Celkově se na práci advokátní kanceláře v činnostech,
které zabezpečuje, podílí 30 osob.

PARTNERY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE S.R.O. JSOU:
JUDr. Petr Toman, LL.M., partner
absolvoval právnickou fakultu Právnickou fakultu
v Brně. V roce oslavil 30 leté výročí jeho působení
v advokacii. V letech 1990 – 1992 byl poslancem parlamentu ČSFR. Je spoluautorem komentáře k občanskému zákoníku a spolu s JUDr. Stanislavem Devátým
monografie Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob. JUDr. Petr Toman je členem Výboru pro
vnější vztahy České advokátní komory, předsedou
redakční rady Bulletinu advokacie, členem Výboru
pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ČAK
a členem Vědecké rady Právnické fakulty Západočeské Univerzity. Roku 2014 se stal zakládajícím členem
a členem Prezidia Unie obhájců České republiky, z.s.
Roku 2016 jako spoluautor vydal knihu Nestoři české
advokacie aneb fascinující životy mezi paragrafy. Ve
své praxi se věnuje zejména závazkovým vztahům, občanskému, obchodnímu a ústavnímu právu a právu
v oblasti nemovitostí. Specializuje se také na ochranu
osobnosti a ochranu dobrého jména a pověsti, volební právo, právní regulaci politických stran a trestní
právo. JUDr. Petr Toman byl zvolen PRÁVNÍKEM ROKU
2005 a na čelných pozicích se v této kategorii umístil
i v následujících letech.

JUDr. Stanislav Devátý, Dr., partner
absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech
1990 – 1992 byl poslancem parlamentu ČSFR, v letech
1992 – 1996 ředitelem BIS. Od roku 1997 působí v advokacii. Od roku 2012 je také členem Etické komise ČR
pro ocenění účastníků odboje proti komunismu. Ve
své praxi věnuje lidským právům a svobodám, ochra-

ně osobnosti, ústavnímu a trestnímu právu. JUDr. Stanislav Devátý je hodnocen jako jeden z nejlepších
advokátů v ČR v oboru trestního práva a v oboru občanských a lidských práv. Roku 2006 se v soutěži Právník roku umístil v první pětici nominovaných v kategorii Občanská a lidská práva.

JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., partner
absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze v roce 1996.
Rozsáhlé praktické zkušenosti využívá při řešení složitých závazkových vztahů, v konkursu a vyrovnání.
Specializuje se rovněž na kapitálové trhy a právo cenných papírů. Věnuje se také komerčnímu, finančnímu,
bankovnímu a trestnímu právu a také kauzám s mezinárodním prvkem. Roku 2006 se v soutěži Právník
roku umístil v první pětici nominovaných v kategorii
Občanská a

JUDr. Roman Polášek, partner
je advokátem od roku 1992 a partnerem kanceláře
od roku 2007. V roce 1992 působil na Ústavním soudu
ČSFR, v letech 1992 až 1995 působil na Ministerstvu
zahraničních (ČSFR a posléze ČR), v letech 2004 až
2007 byl náměstkem ministra spravedlnosti ČR. V roce
2008 byl JUDr. Polášek oceněn v soutěži Právník roku
za „Přínos české advokacii“. Specializuje se zejména
na mezinárodní arbitráže a kauzy s mezinárodním
prvkem v oblasti práva soukromého a veřejného a na
obchodní, insolvenční a správní právo.

TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI
advokátní kancelář, s.r.o.
Trojanova 2022/12
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 234 701 140
e-mail: ak@iustitia.cz
www.iustitia.cz
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Trojan, Doleček a partneři,
advokátní kancelář s.r.o.
tdpA - Trojan, Doleček a partneři, advokátní
kancelář s.r.o. jsme založili na počátku roku
2019, když do té doby partneři a partnerka
této advokátní kanceláře vykonávali mnoho
let advokacii jako společníci KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Společníky tdpA jsou Lukáš Trojan, Martin Doleček, Marek Bilej, Lucie Ježková a Jiří Hron.
V advokacii jsme za dobu svého dosavadního působení provázeli mnoho klientů z řad velkých nadnárodních i národních korporací, soukromé i veřejné sféry, ale i individuální klienty. Každý z nás
získal při zastupování klientů nespočet různých
profesních zkušeností, a to nejen při velkých obchodních transakcích, složitých národních nebo
mezinárodních soudních sporech, ale i z komplikovaných osobních životních situací a podnikatelských problémů.
Nabyté rozmanité profesní a osobní zkušenosti
pojí společná bezvýjimečná snaha poskytovat,
s týmem našich vynikajících advokátek a advokátů, klientům tu nejlepší možnou právní službu.
Pro naše klienty zajišťujeme komplexní právní
služby z oblasti soukromého i veřejného práva.
Klienty zastupujeme v soudních i správních řízeních, obhajujeme je ve věcech hospodářské kriminality, připravujeme a podílíme se na transakčních dokumentacích, za klienty vedeme jednání,

zajišťujeme právní poradenství v zahraničí u partnerských spolupracujících advokátů.
Naší přidanou hodnotou je snaha využít všech
právem dostupných prostředků k prosazení zájmů našich klientů s tím, že se nebojíme ani netradičních způsobů řešení různorodých právních
problémů našich klientů. Ke každé kauze přistupujeme s maximálním nasazením a oddaností,
náležitou precizností a bez předsudků.

PRÁVNÍ TÝM
Ta nejvyšší právní odbornost, řada zkušeností,
schopnost empatie a naše snaha maximálně vyhovět přáním našich klientů a připravit co nejvhodnější řešení, to jsou vlastnosti společné všem
členům právního týmu tdpA.
Právníci tdpA mají výhodu spočívající jak v celé
řadě zkušeností získaných v rámci zastupování
klientů při realizaci obchodních transakcí, fúzí,
akvizic, uzavírání smluv či v soudních sporech, tak
zároveň ve zkušenostech získaných působením
v oblasti veřejné správy, justice, akademické sféry
anebo v podnikatelském prostředí. Členové právního týmu tdpA poskytují své služby vedle českého jazyka také v anglickém, slovenském, německém, ruském či francouzském jazyce.
Právníci tdpA rovněž působí jako rozhodci při Rozhodčím soudu Hospodářské komory České repub-
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liky a Agrární komory České republiky (Rozhodčí soud
při HK ČR a AK ČR), a na národní i mezinárodní úrovni
rozvíjejí svá zaměření i členstvím v mnoha prestižních
orgánech a institucích, z nichž lze příkladem uvést
partnera tdpA Lukáše Trojana, jenž působí jako viceprezident Unie obhájců České republiky, rozhodce
u Rozhodčího soudu při Hospodářské při HK ČR a AK
ČR, místopředseda předsednictva Rozhodčího soudu
při Hospodářské při HK ČR a AK ČR, místopředseda
Kontrolní rady České advokátní komory, předseda
Rozhodčí komise Českého olympijského výboru,
předseda Národního odvolacího soudu Autoklubu
ČR, předseda revizní komise Českého svazu lyžařů
či člen Rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; anebo partnera Martina Dolečka,
který působí také jako rozhodce u Rozhodčího soudu
při HK ČR a AK ČR a dále pak mimo jiné jako předseda
Odvolací komise Českého volejbalového svazu nebo
člen Legislativní komise Českého volejbalového svazu.
Další partner tdpA Marek Bilej působí jako rozhodce
u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR, rozhodce Sboru
rozhodců FAČR a člen kárné komise České advokátní
komory.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytujeme právní poradenství ve všech tradičních
právních oborech, jakými jsou právo občanské, obchodní a trestní, ale i v řadě specifických oborů, jakými je například právo IT či sportovní právo.
Pokud bychom mohli vyzdvihnout právní oblasti,
ve kterých naši právníci excelují, pak dovolte zmínit
především následující právní obory spolu se stručnou charakteristikou typu právních služeb, které
poskytujeme:

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

TELEKOMUNIKACE A MÉDIA
komplexní právní služby v oblasti služeb elektronických komunikací, včetně výstavby sítí, opráv-

nění k poskytování služeb a poskytování služeb
třetím osobám;
právní poradenství i zastupování ve vztazích a řízeních mezi poskytovateli služeb elektronických
komunikací navzájem;
zastupování ve správních i soudních řízeních
v uvedené oblasti před Českým telekomunikačním úřadem, stavebními úřady a před správními
soudy.

OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH
SPOLEČNOSTÍ
právní služby v oblasti obchodního práva a práva
obchodních společností (korporátního práva);
právní poradenství v oblasti zakládaní obchodních korporací, včetně zajištění podnikatelských
oprávnění;
právní poradenství v oblasti správy obchodních
korporací (konání valných hromad a dalších orgánů obchodních korporací, zápisy do veřejných
rejstříků, provádění změn základního kapitálu obchodních korporací atd.);
právní poradenství v oblasti koncernových vztahů.

AKVIZICE, FÚZE A RESTRUKTURALIZACE
právní poradenství v oblasti akvizic, divestic, fúzí
a restrukturalizací obchodních korporací, včetně
právních služeb v oblasti distressových aktiv;
právní poradenství v procesu koupě či prodeje
obchodních korporací či podílů v nich, včetně navrhování transakčních struktur, organizace a provádění právních auditů či přípravy obchodních
korporací na prodej;
právní služby v oblasti přeměn obchodních korporací a jejich restrukturalizací (fúze, rozdělení,
převody závodů, zakládání joint venture, vytěsnění akcionářů apod.);
příprava a vyjednávání transakční dokumentace,
případně včetně smluvní dokumentace s financujícími subjekty.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ARBITRÁŽE
stanovení nejvhodnější procesní a vyjednávací
strategie včetně jednání před mediátorem;
komplexní právní servis při zastupování klientů
před soudy všech stupňů, rozhodci či arbitrážními
soudy v České republice či v zahraničí;
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zastupování klientů před Ústavním soudem;
zastupování klientů před Evropským soudem
pro lidská práva.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A GDPR
právní poradenství v oblasti ochrany osobních
údajů a GDPR;
provádění auditů v oblasti zpracování osobních údajů a jejich ochrany;
právní služby v oblasti zavádění a implementace požadavků GDPR v rámci zpracovatelských
operací.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ
právní služby v oblasti práva nemovitostí jak
v oboru práva občanského, tak stavebního;
příprava a realizace developerských projektů zahrnující akvizici nemovitostí, financování projektu a jeho realizaci, přípravu veškeré
smluvní dokumentace s tím související;
due diligence právního stavu nemovitostí;
asistenci v průběhu územního a stavebního
řízení;
právní služby související s uzavíráním smluv
o realizaci stavebního díla, včetně následného
právního poradenství jako např. při uplatnění nároku z vad stavebního díla, zastupování
v souvisejících soudních sporech.

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

PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
právní služby pro zadavatele spočívající
v přípravě a následné administraci zadávacích a koncesních řízení, a to včetně kompletní přípravy veškeré související smluvní
dokumentace;
právní služby pro zadavatele v souvislosti
s prováděním předběžných tržních konzultací

či v souvislosti se změnami smluv na veřejnou
zakázku;
právní služby pro účastníky zadávacích a koncesních řízení i zadavatele v souvislosti s podáním
námitek, resp. přípravou návrhu rozhodnutí o podaných námitkách, a zastupování v řízeních před
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před
soudy v rámci správního soudnictví;
právní služby pro účastníky zadávacích a koncesních řízení v souvislosti s přípravou žádosti
o účast v zadávacím nebo koncesním řízení nebo
nabídkou a následnou účastí v zadávacím nebo
koncesním řízení;
příprava interních směrnic na zadávání veřejných
zakázek a koncesí.

DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA
právní služby pro příjemce dotací spočívající v přípravě a následné administraci výběrových řízení
prováděných dle podmínek příslušných dotačních programů;
právní služby pro příjemce dotací spočívající v poradenství v souvislosti s prováděním daňových,
či jiných veřejnoprávních kontrol a zastupování
v daňových řízeních o uložení odvodu za porušení
rozpočtové kázně a před soudy v rámci správního
soudnictví.

HORNÍ PRÁVO A PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
právní služby týkající se povolovacích procesů
dle horního zákona a zákona o hornické činnosti
a s tím souvisejících procesů EIA;
asistence při řešení komplikovaných střetů zájmů
v dobývacích prostorech;
poradenství v oblasti práva životního prostředí, které se shora uvedeným poradenstvím úzce
souvisí.

SPORTOVNÍ PRÁVO
komplexní právní poradenství jednotlivým sportovcům či sportovním svazům se zaměřením na
spolkové právo, spornou a smluvní agendu.
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Lukáš Trojan, partner tdpA

Martin Doleček, partner tdpA

Marek Bilej, partner tdpA

Lucie Ježková, partnerka tdpA

Jiří Hron, partner tdpA

Trojan, Doleček a partneři,
advokátní kancelář s.r.o.
Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 270 005 533
e-mail: info@tdpa.cz
www.tdpa.cz
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UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář UNITED LEGAL PARTNERS je
moderní advokátní kanceláři s hlubokou odborností a zkušenostmi z domácího i zahraničního
trhu, s mladým a zkušeným týmem právníků.
Advokátní kancelář byla založena v roce 2014 zakládající partnerkou, advokátkou JUDr. Uljanou Kurivčakovou. Před založením advokátní kanceláře UNITED
LEGAL PARTNERS, JUDr. Uljana Kurivčaková řádu let
působila v předních českých advokátních kancelářích,
kde získala rozsáhlé zkušenosti, které nyní uplatňuje
při poskytování služeb pro vlastní klientelu kanceláře.
Cílem advokátní kanceláře je být spolehlivým a nezávislým partnerem v oblasti právních služeb jak pro
jednotlivce, tak i pro firmy, které nejen podnikají na
území ČR, ale které se chtějí rovněž uplatnit i na mezinárodním poli.
Advokátní kancelář se specializuje na poskytování
právních služeb v oblasti obchodního práva, soudních
sporů, pracovního práva, právního poradenství ve věci
zaměstnávání cizinců na území ČR, občanského práva, práva nemovitosti a trestního práva.
Vzhledem k jazykové vybavenosti, jakož i vzdělání
a profesním zkušenostem všech členů právního týmu
advokátní kanceláře UNITED LEGAL PARTNERS, se
tak advokátní kancelář specializuje rovněž na poskytování právních služeb pro české společnosti, které
vstoupily a podnikají na území Ruské federace, Kazachstánů, Ázerbájdžánů, Ukrajiny a jiných států zemí

SNS, jakož i mezinárodních společnosti, podnikajících
na českém trhu. V neposlední řádě se právní tým advokátní kanceláře na základě spolupráce s místními
advokátními kancelářemi zaměřuje i na poskytování
služeb pro české firmy na Čínském trhu.
Zkušený tým odborníků kanceláře přináší pružnost
a efektivitu do řešení právních záležitostí tak, aby
poskytované služby nebrzdili klienty kanceláře, ale
naopak posouvali jejích podnikatelské záměry vpřed.
Každý z nich pracuje na výsledek a největší zásadou
a hodnotou pro celý tým je reputace.

SPECIALIZACE
obchodní právo, přeměny obchodních společnosti,
likvidace
občanské právo a závazkové právo
soudní spory, vymáhání pohledávek
právo nemovitosti
správní právo
rodinné právo
pracovní právo
trestní právo

ÚZKA SPECIALIZACE
RUSSIAN DESK - Právní služby pro české společnosti, působící v zemích SNS (Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Ukrajina, Ázerbájdžán)
CHINESE DESK - Poradenství pro společnosti, působící na Čínském trhu
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zaměstnávání cizinců na území ČR, povolení
k zaměstnání na území ČR, modrá karta, Projekt
„Ukrajina“
cizinecké právo, povolení k pobytu, získávání státního občanství ČR, správní soudnictví
mezinárodní justiční spolupráce – Extradice, předání, dožádání

ZÁSADY
REPUTACE. Právní tým advokátní kanceláře UNITED
LEGAL PARTNERS pracuje tak, že naše reputace mluví
za nás. Naším cílem je dlouhodobý a spokojený klient,
a proto veškeré služby poskytujeme vždy s maximálním nasazením tak, aby se naši klienti k nám vždy rádi
vraceli.
RESPEKT. Respektujeme každého našeho klienta bez
ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou
osobu, jakož i bez ohledu na to, zda se jedná o právní poradenství pro cizince na území ČR anebo české
společnosti na mezinárodním poli. U nás každý klient
má vždy jistotu, že se jemu dostane vždy té nejvyšší
odborné péče při řešení jeho právních záležitosti.
VÝSLEDEK. Pracujeme na výsledek, nikoliv na postup.
Rozumíme potřebám naších klientů, protože jsme
moderní, mladý a dynamický tým právníků 21. století. Bouráme stereotypy o klasických advokátních
kancelářích.

UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Pařížská 127/20
120 00 Praha 2
Tel.:
+ 420 703 614 444
e-mail: office@ak-ulp.cz
www.ak-ulp.cz
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Urban & Hejduk s.r.o.,
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Urban & Hejduk poskytuje
právní služby od roku 2015 a je zakládajícím
členem aliance nezávislých advokátních kanceláří sdružených pod označením Collegium.
Díky členství v této alianci můžeme prostřednictvím našich zahraničních kolegů zprostředkovat
právních služby rovněž na Slovensku a od roku
2019 i v Maďarsku. Při poskytování právních služeb
vycházíme ze základních hodnot advokacie, kterými jsou profesionalita, preciznost, spolehlivost,
diskrétnost, zkušenost a maximální loajalita ke
klientům.
Zakladatelé advokátní kanceláře mají dlouholeté
zkušenosti z mezinárodních i předních domácích
advokátních kanceláří a podíleli se na poskytování
právních služeb řadě významných klientů v nejrůznějších oborech podnikatelské činnosti. Při zahájení činnosti advokátní kanceláře byl tým právníků
pouze šestičlenný. Dnes tvoří tým advokátní kanceláře 9 advokátů, 3 advokátní koncipienti a 4 právní
asistenti a svůj tým hodlá ještě v tomto roce dále
rozšiřovat a posilovat. Všichni členové kanceláře
hovoří plynně anglicky a někteří i německy a rusky.
Mezi hlavní oblasti, kterým se Urban & Hejduk věnuje, patří zejména řešení sporů a arbitráže, energetika a energetické projekty, právo obchodních
korporací, fúze a akvizice, právo nemovitostí a stavební právo a pracovní právo. Cílem je poskytovat
klientům včasné a kvalitní právní poradenství nabíze-

jící efektivní řešení jejich případů, a to v nejširších
souvislostech (tedy nejen právně, ale také daňově
a obchodně).
Právníci advokátní kanceláře Urban & Hejduk se
podíleli na celé řadě významných transakcí, projektů a poskytovali právní poradenství v mnoha
soudních, rozhodčích či insolvenčních řízeních.
Níže uvedený přehled obsahuje pouze reprezentativní výběr transakcí, projektů a řízení, na kterých právníci advokátní kanceláře Urban & Hejduk
spolupracovali:
právní poradenství poskytované významné bance v rámci financování energetických projektů
(bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, lokální distribuční soustavy, malé vodní elektrárny
a další) vč. zpracování právních rozborů k regulatorním aspektům;
právní poradenství poskytované investiční skupině provozující výrobní zdroje elektřiny o celkovém instalovaném výkonu v řádu desítek MW
v souvislosti s výstavbou, akvizicemi, korporátní
správou a financováním;
zastupování významného klienta z oblasti energetiky před orgány činnými v trestním řízení
a v rámci správního soudnictví v souvislosti
s udělením licence na výrobu elektřiny;
právní poradenství investiční skupině poskytované v souvislosti s výstavbou a provozem
špičkového zdroje v České republice a dále při
vyjednávání poskytování služeb technické náhra-
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dy v rámci poskytování podpůrných služeb provozovateli přenosové soustavy;
komplexní právní poradenství poskytované významnému českému EPC v oblasti obnovitelných
zdrojů energie;
právní poradenství územnímu samosprávnému
celku v oblasti dlouhodobého pronájmu několika
desítek kotelen a dodávek tepelné energie;
příprava smluvní dokumentace pro významného
obchodníka s elektřinou a zemním plynem vč. dokumentace pro nákup energií od zahraničních osob
(EFET);
příprava smluvní dokumentace pro významného
obchodníka s hnědým uhlím v souvislosti s nákup
a dlouhodobými dodávkami uhlí;
zastupování největší sportovní asociace ve sporu
z oblasti IT;
zastupování předního českého výrobce ultralehkých a lehkých sportovních letadel v soudních sporech z nekalé soutěže;
poradenství významné české společnosti zabývající
se výrobou a dodávkou technologií v oblasti energetiky a tepelné techniky při obraně před šikanózním insolvenčním návrhem;
zastupování nadnárodního koncernu podnikajícího
v oblasti platebních řešení ve sporu z nekalé soutěže a ve sporu týkajícího se smlouvy o realizaci veřejné zakázky;
zastupování významných obchodníků s cennými
papíry ve sporech týkajících se dodržování podmínek obchodování na kapitálovém trhu;
právní poradenství přednímu výrobci kosmetiky,
pracích a čisticích prostředků a lepidel v oblasti
sporů plynoucích z nekalé soutěže, pracovního práva a občanského práva;
poskytování poradenství v pracovněprávních otázkách českým i zahraničním společnostem, včetně
zastupování zaměstnavatelů v pracovněprávních
sporech;
zastupování předního poskytovatele LPG na českém trhu ve sporech o ochranu práv z ochranných
známek a o ochranu proti nekalé soutěži;
zastupování české společnosti zabývající se těžkým
strojírenstvím v moravskoslezském regionu jako
dlužníka v insolvenčním řízení;
zastupování významného českého výrobce tramvají
jako dlužníka v insolvenčním řízení.

Urban & Hejduk s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 226 207 507
e-mail: info@urbanhejduk.cz
www.urbanhejduk.cz
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V4 Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
V4 Legal je moderní advokátní kancelář působící na území České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska. Od svého založení v roce
2008 se V4 Legal profiluje jako specialista na
přeshraniční spolupráci v rámci regionu Visegrádské čtyřky.

ského regionu, jenž jsou pořádány pro odbornou
veřejnost.
Věříme, že náš zápal pro řešení problémů našich klientů je správnou cestou nejen k našemu rozvoji, ale
i především ke spokojenosti našich klientů.

Našim cílem je poskytovat vysoce kvalifikované
právní služby, jenž vyžadují podrobnou znalost místního právního systému. V každé z našich poboček
proto působí zdejší tým právníků specializujících se
na jednotlivé oblasti práva.

Našim přesvědčením proto zůstává, že:

Díky propojení interních procesů a vytvořením stabilní lokální infrastruktury pracují právníci V4 Legal
jako jeden tým. Klient tak může získat potřebné
právní informace z okolních zemí na jednom místě
prostřednictvím kterékoliv naší pobočky.

Advokátní kancelář V4 Legal je součástí poradenské
skupiny V4 Group. U V4 Group klienti naleznou veškeré poradenské služby na jednom místě. Ať už se
jedná o specializované právní služby, běžnou účetní
a daňovou agendu nebo provedení auditu, spolupráce mezi jednotlivými odděleními přináší našim
klientům komplexní řešení na klíč. Kromě standardních služeb lokálního charakteru jsme schopni asistovat našim klientům při řešení otázek mezinárodního zdanění, transferových cen a v přeshraničních
podnikatelských projektech.

Klademe důraz na to, aby naše služby byly vždy věcné, cílené a inovativní. Upřednostňujeme tvořivý
přístup, jehož cílem je dosáhnout konkrétní řešení
nebo výsledek. Při obsluze klienta garantujeme komunikaci v jeho rodném jazyce, bez potřeby tlumočníka a zdlouhavé elektronické komunikace.
Díky přeshraničnímu charakteru naší kanceláře je
V4 Legal je členem několika regionálních komor
a spolků propagujících regionální spolupráci. Podporujeme rovněž projekty zaměřené na vzdělávání
studentů na univerzitách jako i projekty zabývající
se otázkami aplikační praxe v rámci středoevrop-

„výběr správného právníka je tím rozdílem…“

NAŠE SKUPINA

Poradenská skupina V4 Group působí ve čtyřech
zemích, v České republice, Slovenské republice,
v Polsku a Maďarsku. Kromě advokátních kanceláří
V4 Legal orientovaných na právní služby zahrnuje
poradenské společnosti V4 Tax působící v oblasti
daňového poradenství, V4 Audit zabývající se pri-
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márně auditorskými službami a V4 Account poskytující účetní služby.

NAŠE SLUŽBY
Naše služby jsou zaměřené zejména na komerční
právní poradenství v oblasti obchodního práva. Členové našich týmů se ovšem specializují v mnohých
jiných právních oblastech, ať už na národní, evropské
nebo mezinárodní úrovni.
Daňové a finanční právo
Korporátní právo
Fúze a akvizice
Právo nemovitostí
Veřejné zakázky
Právo duševního vlastnictví a IT právo
Developerské projekty a stavební právo
Bankovní právo
Pracovní právo
Správní řízení
Civilní sporové řízení
Konkurzy a restrukturalizace
Mezinárodní právo a právo EU
Energetika a odpadní hospodářství
Farmaceutické a medicínske právo
Dopravní právo

V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jurečkova 20
702 00 Ostrava
U Trojice 2
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 597 822 461
e-mail: info@v4legal.cz
www.v4legal.cz
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Valíček & Valíčková
trvale spolupracující advokáti

Valíček & Valíčková,
advokátní kancelář, s.r.o.
Ačkoli naše advokátní kancelář vznikla teprve
přibližně před dvěma roky, jsme velmi rychle rozvíjející se kanceláří.
Z malých kanceláří, v nichž jsme advokacii sami jako
manželé začínali, jsme se během dvou let zvládli přesunout do nádherných historických prostor přímo
v srdci samotného historického centra Brna na Náměstí Svobody a založili jsme advokátní kancelář ve
formě obchodní společnosti.
Ze dvou samostatných advokátů jsme rozšířili náš tým
o advokátní koncipienty a administrativu, abychom
mohli našim klientům poskytovat komplexní právní
služby se zaměřením na právo pracovní přímo podle
jejich potřeb.

jsme autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém
ASPI, jsme členové Kolegia expertů Asociace pro rozvoj pracovního práva a kolektivních vztahů, jsme rovněž členové redakční rady personálního čtvrtletníku
Ad rem.
Pravidelně jsme oslovováni celostátním tiskem, abychom se vyjádřili k problematice pracovního práva.
Klademe důraz na preciznost, kvalitu a především
osobní vazbu ke klientům při poskytování právních
služeb.

V oblasti pracovního práva máme za sebou díky stále
narůstajícímu množství klientů mnoho úspěšně skončených soudních sporů především v oblasti odškodňování pracovních úrazů, nemocí z povolání, náhrady
mzdy a neplatného skončení pracovního poměru.
Připravovali jsme rovněž komplexní právní servis v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů pro
mnoho obchodních společností se stovkami zaměstnanců po celém světě. Věnujeme se též přednáškové
a publikační činnosti.
Máme proškolené již tisíce účastníků našich školení
v oblasti pracovního práva a ochrany osobních údajů. Působíme jako zakladatelé Unie personalistů z.s.,

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.
Nám. Svobody 87/18
602 00 Brno
Tel.:
+ 420 607 270 689
e-mail: valickova@pracovni-pravo.cz
www.brno-advokatnikancelar.cz
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Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Kancelář byla založena v roce 1990 jako pobočka
rakouské advokátní kanceláře Heller, Löber,
Bahn & Partner.
Po sloučení s druhou největší německou právní
firmou Bruckhaus Westrick Stegemann a následném sloučení s anglickou advokátní kanceláří
Freshfields působila pod obchodním jménem Freshfields Bruckhaus Deringer. Od roku 2002 je advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch samostatná.
Kancelář poskytuje komplexní právní služby
ve všech oborech práva, souvisejících zejména s podnikatelskou činností, ale také s činností
a postavením veřejných institucí a orgánů místní
samosprávy.
Právní poradenství zahrnuje právo společností
včetně problematiky majetkových dispozic s podniky a společných podniků ( joint ventures), mediální a telekomunikační právo, soutěžní právo, bankovní a pojišťovací právo, právní otázky transakcí
s nemovitostmi a stavební právo, pracovní právo,
duševní vlastnictví, ale i právní problémy z oblasti
energetiky a životního prostředí, daňové právo, obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy
a mezinárodní právo soukromé.
Součástí široké palety poskytovaných služeb je rovněž mimosoudní urovnávání sporů, zastupování
klientů před řádnými a rozhodčími soudy a hájení
jejich zájmů v konkurzních a insolvenčních řízeních

a v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, finančními, pracovními, stavebními,
celními a jinými správními úřady. K aktivitám kanceláře patří i zakládání dceřiných společností a poboček zahraničních společností v České republice
a zastupování před rejstříkovými soudy.
Pravidelnou součástí činnosti kanceláře Vejmelka & Wünsch je realizace rozsáhlých právních auditů (due diligence) a příprava smluvních dokumentů při realizaci strategických obchodních záměrů
(včetně tzv. „projektů na zelené louce“) zahraničních, i tuzemských investorů v České republice
v nejrůznějších odvětvích obchodu a průmyslu.
V kanceláři působí i odborníci pro oblast práva informačních technologií a farmaceutického práva,
práva ochrany spotřebitele a pro celou řadu dalších odvětví soukromého i veřejného práva.
Společníci advokátní kanceláře jsou členy IBA –Mezinárodní asociace advokátů
Renomé kanceláře Vejmelka & Wünsch potvrzují
i renomované společnosti hodnotící právní firmy
jako The Legal 500, Chambers Guide, Legal Experts,
IFLR. a další.
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch si je rovněž
plně vědoma své odpovědnosti za fungování společnosti, založené na vládě práva. Z tohoto důvodu
se také aktivně podílí na poskytování pro bono práv-
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ních služeb jednotlivcům s omezenými příjmy a neziskovým organizacím.

Vejmelka & Wünsch, s.r.o.
Italská 753/27
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 253 050
e-mail: prague@vejwun.cz
www.vejmelkawuensch.cz
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář
s.r.o. je českou advokátní kanceláří butikového
typu specializující se na poskytování komplexních služeb v oblasti:
práva obchodních společností a corporate
governance
fúzí a akvizic
pracovního práva
zastupování v řízení před soudy, rozhodčími
a správními orgány
Na trhu právních služeb působí kancelář od roku
2008.
Klientela kanceláře zahrnuje široké spektrum subjektů - od významných nadnárodních společností
s cennými papíry registrovanými na primárních
evropských trzích a bankovních subjektů, přes obchodní korporace všech velikostí a typů, až po fyzické osoby.
V rámci firemního žebříčku Právnická firma roku
pořádaného společností EPRAVO.CZ, a.s. byla advokátní kancelář v letech 2015 a 2016 zařazena mezi
doporučované advokátní kanceláře pro oblast pracovního práva a v roce 2017 a 2018 mezi velmi doporučované advokátní kanceláře pro oblast pracovního práva.
Opakovaně je uváděna mezi významnými advokátními kancelářemi působícími v České republice.

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

Fúze a akvizice
Kancelář se zaměřuje na poskytování právního poradenství v oblasti fúzí a akvizic, všeobecných dispozic s majetkem obchodních společností, jakož

V

284 | 2019 | Významné advokátní kanceláře

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

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

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

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

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

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

v řízeních, kde jsou po dětech vymáhány pokuty za jízdy
v MHD bez jízdenky, na kterou tyto děti nedostaly od
svých rodičů peníze.
V souvislosti s tímto projektem byla partnerka naší advokátní kanceláře Alena Vlachová oceněna v roce 2017
titulem „Právník roku 2017“ v rámci mimořádné kategorie Pro bono.

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

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

Alena Vlachová
Alena Vlachová se dlouhodobě specializuje na poskytování
komplexního právního poradenství v oblasti zastupování klientů
v řízení před soudy a rozhodčími
orgány. Zaměřuje se rovněž na
oblast korporátního, pracovního
a rodinného práva, práva duševního vlastnictví, nemovitostí a správního řízení. Poskytuje rovněž právní služby klientům v rámci mezinárodních arbitráží
a ochrany zahraničních investic.
Je zakladatelkou pro bono projektu Děti bez dluhů,
v němž poskytuje bezplatnou právní pomoc dětem
z dětských domovů.
V letech 2015 a 2016 byla časopisem Právní rádce zařazena mezi významné české právničky v oblasti advokacie. V roce 2017 byla oceněna titulem „Právník
roku 2017“ v mimořádné kategorii Pro bono.

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

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

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
Husova 242/9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 220 775
e-mail: info@vcv.cz
www.vcv.cz
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Weinhold Legal, v.o.s.
advokátní kancelář
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena v roce 1996 a v současné době má tým
čítající více než čtyřicet českých, slovenských
a zahraničních právníků, což umožňuje úspěšně
kombinovat mezinárodní know-how s detailní
znalostí domácího prostředí.

vého a účetního poradenství, v oblasti transakčního
poradenství a oceňování. Díky tomu je Weinhold
Legal schopna i 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 má kanceláře v Praze a v Brně
a je součástí sítě právnických kanceláří globální organizace EY, která je zastoupena ve více než
150 jurisdikcích.

Weinhold Legal prostřednictvím svého řídícího partnera disponuje oprávněním seznamovat se s utajovanými skutečnostmi na základě bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu.

Specialisté Weinhold Legal poskytují právní služby
v níže uvedených oblastech: Bankovnictví, finanční
služby a pojišťovnictví; Řízení před soudy a státními
orgány, rozhodčí řízení; Fúze a akvizice; Hospodářská soutěž; Právo obchodních společností; Nemovitosti; Restrukturalizace a insolvence; Veřejné zakázky; Duševní vlastnictví; Pracovní právo; IT, média
a telekomunikace; Regulatorní záležitosti.

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. Weinhold Legal je jednou z mála advokátních kanceláří
v České republice, které disponují certifikátem ISO.

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.

V letech 2005-2018 se Weinhold Legal zařadila
mezi Top 7 právnických kanceláří v prestižním
žebříčku právních poradců pro M & A transakce na
českém trhu (podle počtu uskutečněných transakcí)
sestavovaném časopisem Mergermarket. V prvním
čtvrtletí roku 2013 se Weinhold Legal umístila
na sedmém místě (podle počtu uskutečněných
transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na osmém
místě (podle hodnoty provedených transakcí) pro
celý region střední a východní Evropy (včetně Ruské
federace).

Významnou předností Weinhold Legal je úzká spolupráce se specialisty, kteří působí v oblasti daňo-

MERGERMARKET

W
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THE LEGAL 500
Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních
advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní
právo, projekty & energie, právo nemovitostí, daňové
právo a technologie, média a komunikace.
Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden do
Síně slávy The Legal 500.

CHAMBERS EUROPE/CHAMBERS GLOBAL
Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních
advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo, korporátní právo a fúze a akvizice (včetně oddělení poskytujícího služby německy
hovořícím klientům), řešení sporů a pracovní právo.

trhy, duševní vlastnictví a mezi "Doporučovanými
kancelářemi" v kategoriích: právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance a pracovní
právo;

MANAGING IP A MEDIA LAW INTERNATIONAL
Martin Lukáš je hodnocen jako Global IP Star
(2018/2018) pro Českou republiku. Weinhold Legal se
umístila podle hodnocení Managing Intellectual Property magazine třetí v pořadí v České republice a je
hodnocena Media Law International Guide 2018 jako
Tier 2 advokátní kancelář v České republice.

WORLD TAX
Hodnocena v žebříčku International Tax Review’s 2018
sestavovaném World Tax 2018.

IFLR 1000
Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, fúze
a akvizice a restrukturalizace a insolvence a project
development.
Pavel Jendrulek získal ocenění „Rising Star“ v České
republice. Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vysoce
hodnocený“ ve Slovenské republice.

WHO’S WHO OF BUSINESS LAWYERS
Daniel Weinhold, Pavel Jendrulek a Milan Polák patří
k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují
jako lídři mezi odborníky mimo jiné v následujících
kategoriích Who’s Who Legal:
Mergers & Acquisitions Lawyers (Fúze a akvizice)
Government Contracts Lawyers (Veřejný sektor)
Commercial Litigators (Obchodněprávní spory)
Banking & Finance (Bankovnictví a Finance)

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU EPRAVO.CZ

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Weinhold Legal byla v žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA
ROKU 2018 konaném pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory vybrána mezi "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích česká firma na mezinárodních trzích, právo obchodních
společností, restrukturalizace a insolvence, kapitálové

Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 225 385 512
e-mail: wl@weinholdlegal.com
www.weinholdlegal.com
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White & Case (Europe) LLP,
organizační složka
White & Case poskytuje komplexní právní a daňové poradenství v České republice již přes 25
let. S více než 50 právníky a daňovými poradci
patří mezi největší globální advokátní kanceláře
působící v České republice.
Poskytujeme právní a daňové poradenství řadě významných domácích a mezinárodních korporací se
zájmy v ČR. Našim klientům nabízíme plnou podporu
při řešení všech otázek spojených s jejich podnikáním
či investováním v ČR nebo v zahraničí. Specializujeme
se na korporátní a obchodní právo, fúze a akvizice, private equity, komplexní bankovní a finanční transakce
včetně restrukturalizací a insolvencí, dále na dluhové
a majetkové cenné papíry, nemovitosti, soudní spory,
arbitráže, hospodářskou soutěž, ochranu duševního
vlastnictví, oblast informačních technologií a na daňové a trestní právo.
Pražská kancelář White & Case je uznávána napříč
všemi prestižními profesními publikacemi, včetně
Chambers and Partners, The Legal 500 a IFLR 1000,
a drží se na nejvyšších příčkách hodnocení ve všech
významných oblastech práva. White & Case je jediná
právní firma v České republice, kterou publikace IFLR
1000 oceňuje hodnocením „Nejvyšší kategorie“ ve
všech oblastech práva.

Silné stránky pražské kanceláře White & Case
White & Case je jednou z největších advokátních
kanceláří v České republice – více než 50 právníků

a daňových poradců. Právníci v našem týmu jsou
oprávněni k provozování praxe podle českého, anglického práva a práva státu New York.
Naše praxe v oblasti fúzí a akvizic byla v loňském
roce nejaktivnější v regionu střední a východní Evropy. Podle hodnocení agentury Mergermarket byla
White & Case v roce 2017 na prvním místě v oblasti
fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě (CEE) jak
podle počtu realizovaných transakcí (21), tak podle
jejich celkového objemu (7,8 miliard eur). Ke zmíněnému umístění přispělo mj. naše zastupování společnosti Avast v souvislosti s akvizicí konkurenční
AVG nebo poradenství společnosti P3 Logistic Parks
(P3) a přední světové investiční společnosti TPG
Capital při prodeji společnosti P3 fondu GIC (tato
transakce zároveň představuje největší obchod na
evropském realitním trhu uzavřený v roce 2016).
White & Case má největší a nejzkušenější tým odborníků na bankovní financování v ČR, který za posledních dvanáct měsíců dokončil cca 150 transakcí
v oblasti financování. Jak je uváděno níže, zastupujeme banky v souvislosti s největším financováním, které kdy bylo v ČR realizováno. Jsme jedinou
právní firmou v Praze nabízející odborné znalosti
českého, anglického a amerického práva při všech
typech financování, včetně seniorního, mezaninového a „high yield“ financování.
Pražský tým White & Case se v současné době podílí na všech probíhajících nejvýznamnějších projektech v oblasti finančních restrukturalizací a insolvencí. Vzhledem k důvěrnému charakteru těchto
projektů nelze většinu z nich publikovat, ale z man-
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dátů, kde je naše působení veřejnou informací
vzhledem k publikaci v insolvenčních rejstřících
lze uvést unikátní předschválenou reorganizaci
společnosti Motorpal, a. s., a finanční restrukturalizaci skupiny Vítkovice, skupiny Agrokor, což je
v současné době jedna z největších restrukturalizací v Evropě.

V oblasti energetiky White & Case poskytuje poradenství řadě nejvýznamnějších společností působících v tomto sektoru, například ČEZ, a. s., Energetickému a průmyslovému holdingu, a. s. a NET4GAS,
s. r. o.

VYBRANÉ TRANSAKCE
White & Case zastupovala ECE Real Estate Partners a Rockspring Property Investment Managers,
při prodeji nákupního centra Olympia v Brně do
vlastnictví společnosti Deutsche EuroShop. Tato
transakce aktuálně představuje dosud největší
realitní obchod roku 2017.
White & Case zastupovala Waberer’s International
v souvislosti s primární veřejnou nabídkou a kotováním jejích akcií na budapešťské burze cenných
papírů. Nabídka zahrnovala primární i sekundární
akcie a její celkový objem činil 24,7 mld. forintů
(cca 79,6 mil. eur).
Akviziční poradenství a financování v souvislosti
s prodejem Plzeňského Prazdroje a dalších aktiv
ve výši 7,3 mld. eur – největší financování v regionu Střední a východní Evropy White & Case zastupovala PPF v souvislosti s plánovanou akvizicí
a souvisejícím financováním při dražbě středoevropských a východoevropských aktiv a podniků
Anheuser-Busch InBev SA/NV. Mandát se vztahoval na Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko.
White & Case zastupuje energetickou skupinu TAMEH, která je společným podnikem ArcelorMittal
a Tauron, v souvislosti s prioritními termínovanými a revolvingovými úvěry do výše 2,39 mld. korun
a 507 mil. zlotých poskytnutými skupině TAMEH
syndikátem globálních věřitelů. V roli aranžérů
vystupovala Raiffeisen Bank International AG,
Raiffeisen Bank Polska S.A. a Raiffeisenbank, a. s.
Prioritním úvěrům předcházel překlenovací úvěr
ve výši 1,2 mld. korun poskytnutý české dceřiné
společnosti skupiny TAMEH ze strany Raiffeisenbank, a. s.
White & Case zastupovala společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., v jednom z nejrozsáhlejších
kartelových šetření ze strany ÚOHS v poslední
době, které se týkalo údajné koordinace účasti
a nabídek stavebních společností ve výběrových
řízeních na výstavbu dálnice a silnic.

White & Case (Europe) LLP, organizační složka
Na Příkopě 14
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 255 771 111
e-mail: prague.reception@whitecase.com
www.whitecase.com
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Wilsons s.r.o.,
advokátní kancelář
Wilsons je advokátní kanceláří založenou skupinou zkušených právníků, kteří až do roku 2007
společně působili v jedné z největších mezinárodních advokátních kanceláří působících
v České republice.
Naše advokátní kancelář se postupně rozrostla
a v současnosti má více než 40 právníků pracujících
ve čtyřech specializovaných odděleních: (i) Corporate/M & A; (ii) Antitrust & Regulatorika; (iii) Nemovitosti; a (iv) Bankovnictví a Finance v pobočkách v Praze
a Bratislavě.
Právníci Wilsons poskytují poradenství řadě předních globálních i lokálních společností aktivních
v různých odvětvích, včetně nemovitostí, energetiky a petrochemie, bankovnictví a finančních trhů,
maloobchodu, automobilového průmyslu, TMT
a dalších.
Klienty naší advokátní kanceláře představují či
představovaly mimo jiné společnosti jako Abbey,
Acquinex, Amundi, Atrium, Avestus, Ballymore, Bank
Austria, Bauhaus. Bouygues, CA Immo, Cecopra, CIB
Group, CPI, CTP, Česká spořitelna, Deka, Discovery
Group, DRFG Real Estate, Dual, Equa Bank, FID Group,
First Title, Floweast, GE Money Bank (Moneta), Generali, Geosan, GLL, Heitman, Immofinanz, Immorent,
Invesco, Komerční banka, Lexxus, Lincoln, Lordship,
Lutz, Markland, McDonald’s, PointParkProperties,
Panatonni, Passerinvest, Penta, Portland, Raiffeisenbank, REICO, RSJ, Skanska, Tesco, UniCredit atd.

Co se týče hodnocení naší kanceláře v uznávaných
mezinárodních žebříčcích, jsme, mimo jiné, zařazeni v první skupině doporučovaných advokátních
kanceláří v rámci Chambers Legal Directory for Europe a Legal 5000 v oblasti nemovitostního práva
a v minulosti jsme mnohokrát uspěli v anketě CiJ
Annual Awards v kategorii Law Firm of the Year, a to
jak v České republice, tak na Slovensku. V roce 2018
získala advokátní kancelář Wilsons titul CEEQA Rising Star Award.
V současnosti má advokátní kancelář Wilsons své
kanceláře v Praze a Bratislavě. Nadto jsme v regionu
střední a východní Evropy (Polsko, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina, Slovinsko atd.) vybudovali síť spolupracujících mezinárodních kanceláří.

NAŠE ZÁSADY
Filozofie, struktura a fungování Wilsons jsou založeny na následujících základních zásadách
a předpokladech:
Máme zkušenosti s poskytováním právního poradenství nejnáročnějším nadnárodním korporacím a vedoucím tuzemským společnostem, stejně jako menším českým společnostem i fyzickým
osobám. Víme, co od nás očekáváte.
Naši právníci se podíleli na organizaci a řízení
komplexních transakcí a projektů uskutečňovaných nejen v České republice, ale i v celém regionu střední a východní Evropy.
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Víme, že klienti očekávají, že na jejich projektech
právníci musí působit nejen jako výborní technicko-právní poradci, ale rovněž jako strategičtí
poradci odpovídající za jejich efektivní dokončení
v optimálním časovém horizontu.
Klientům chceme radit nejen v projektových
transakcích, ale rovněž poskytovat každodenní
právní poradenství. Víme, že pokud máme být
maximálně efektivní, je třeba detailně znát klienta
a situaci na trzích, na nichž klient vyvíjí podnikatelskou činnost.
Naší prioritou je špičkové právní poradenství v co
nejkratším čase.
Jsme zvyklí být klientům v případě potřeby k dispozici 24/7. Na veškeré dotazy a korespondenci
odpovídáme rychle a věcně.
Ze zkušenosti víme, že v mnoha případech je důležitá citlivá komunikace se státními orgány – naši
právníci kladou na tento bod odpovídající důraz.
V naší práci nekončíme identifikací „složitého
právního problému“ – vždy se snažíme nalézt
praktickou cestu k jeho rychlému vyřešení.
Všichni naši právníci jsou prakticky zaměření,
proaktivní a orientovaní na výsledek – dosažení
klientem požadovaného cíle. Podíleli jsme
se na transakcích, které vyžadovaly kreativní
způsoby řešení nestandardních situací. Na
druhé straně si rovněž uvědomujeme důležitost
každodenní rutinní práce. Je nám jasné, že pouze
kombinace obou těchto dovedností může vést ke
spokojenosti klienta.
Všichni naši právníci a zaměstnanci jsou zvyklí
pracovat v angličtině, přičemž většina právníků
ovládá další cizí jazyk. Wilsons jsou kromě češtiny
a angličtiny schopni komunikovat v dalších cizích
jazycích jako je např. francouzština či němčina.
Jsme si vědomi toho, že spokojenost klienta závisí
nejen na poskytování špičkových právních služeb.
Víme, že chceme-li na trhu uspět, musíme být připraveni poskytnout klientům „něco navíc“.
Musíme být efektivní, rychlí, responzivní a obchodně orientovaní. Je třeba přesně znát specifika podnikání konkrétního klienta, obchodní zvyklosti oboru, jakož i interní standardy a fungování klienta.
„…nekončíme identifikací „složitého“ problému – vždy se snažíme nalézt praktickou cestu k jeho
řešení…“

Zaměření a specializace Wilsons
Víme, že cestou k efektivnímu poradenství je specializace právníků. Proto je tým Wilsons sestaven
z odborníků disponujících odpovídajícími znalostmi jednotlivých oborů. Z těchto důvodů se naše
advokátní kancelář člení na čtyři základní skupiny:
Nemovitosti;
Bankovnictví / Finance;
Corporate / M & A;
Antitrust / Regulatorika.

Nemovitosti
Poskytujeme komplexní poradenství v souvislosti
s realizacemi nemovitostních transakcí a projektů.
Náš tým nemovitostních specialistů má detailní
zkušenosti s realizací prakticky všech forem nemovitostních investic a projektů, a to včetně organizace a řízení souvisejícího privátního anebo veřejného financování.
Tato pracovní skupina tedy pokrývá:
akvizice a prodej nemovitostí;
rezidenční projekty, administrativní budovy,
sklady, logistická, obchodní a polyfunkční centra, výrobní závody;
územní a stavební řízení;
životní prostředí a odpadové hospodářství;
development a výstavba;
leasing a pronájem nemovitostí;
nemovitostní due diligence;
greenfield a brownfield projekty;
financování nemovitostních projektů;
project management, facility management
a asset management;
PPP atd.

Bankovnictví / Finance
Právníci pracovní skupiny Bankovnictví / Finance
se specializují na poskytování poradenství v oblasti bankovnictví, institucionálních a strategických investic, investičních fondů, cenných papírů,
penzijních fondů, pojišťovnictví a stavebního spoření. Mají rozsáhlé zkušenosti se strukturováním
a realizací financování nemovitostních i korporátních projektů, včetně řešení jejich regulatorních
implikací.
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V této oblasti Wilsons pokrývají zejména:
akviziční financování (asset / equity), včetně MBO,
MBI nebo LBO;
projektové financování;
finanční restrukturalizace;
půjčky a úvěry;
strukturování a realizace zajištění;
regulatorní rámce ad.

Corporate / M & A
Tato pracovní skupina Wilsons komplexně pokrývá veškeré aspekty podnikání korporátní klientely,
jmenovitě:

kartely, jednání ve shodě a jiné praktiky ohrožující
hospodářskou soutěž;
vertikální schémata a dohody (obchodní zastoupení, distribuce, franšízy, R & D, spolupráce a specializace ad.);
veřejná podpora, investiční pobídky a evropské
fondy;
kontrola spojování soutěžitelů;
telekomunikační a energetické regulatorní rámce,
regulace těžebního průmyslu;
veřejné zakázky;
regulace profesních asociací a klastry;
ochrana osobních údajů ad.

fúze a akvizice (M & A);
restrukturalizace, transformace a konsolidace;
rekapitalizace a refinancování;
právní due diligence;
organizace a řízení, zakládání, rušení nebo likvidace obchodních společností;
vedení běžné korporátní agendy, včetně dodavatelsko-odběratelských vztahů a rejstříkových
záležitostí;
strukturování a realizace společných podniků (joint
ventures);
veřejná podpora, evropské fondy, investiční
pobídky;
pracovně-právní problematika, včetně kolektivního
vyjednávání;
konkursy a vyrovnání;
nekalá soutěž;
IP, IT, autorské právo, patenty, obchodní známky;
PPP projekty;
sporná agenda (arbitráže a soudní řízení) ad.

Hospodářská soutěž / Regulatorika
Wilsons disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti hospodářské soutěže, veřejné podpory a regulatorních rámců jednotlivých oborů podnikání. Naši
odborníci mají velmi dobré znalosti nejen fungování
legálních rámců, ale i zvyklostí a procedurálních postupů správních orgánů.
Tato pracovní skupina tedy pokrývá:
sektorové a antitrustové regulace dominantních
a vedoucích podnikatelů;

Wilsons s.r.o., advokátní kancelář
Revoluční 1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 277 779 211
e-mail: reception-prg@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com
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Wood & Lee, LLP
Wood & Lee, LLP je advokátní kancelář s advokáty se znalostí více právních řádů současně,
s advokátními kancelářemi v Londýně, Praze
a Sydney.
Poskytujeme svým klientům vysoce kvalitní právní
služby zejména v oblasti korporátního práva/M & A,
bankovního a kapitálového trhu, ochrany investic,
práva informačních technologií, médií a telekomunikací a práva duševního vlastnictví.

Nejen mezinárodní kancelář, ale i mezinárodní
právníci.
Nejsme pouze mezinárodní advokátní kanceláří, ale
náš tým se skládá z mezinárodních právníků, tj. advokátů kvalifikovaných ve více než jedné jurisdikci.
Jsme schopni vyřešit složité přeshraniční a mezinárodní právní otázky bez nutnosti konzultace s kolegy v zahraničí a koordinace členů různých právních
týmů. Vysoce kvalitní a často složité právní poradenství tak našim klientům poskytujeme rychleji, efektivněji a za nižší náklady.
Ve věku globalizovaného podnikatelského prostředí, ve kterém působí většina našich klientů, věříme
v globalizaci právních služeb. Znalost více než jednoho právního systému považujeme za klíč k zajištění přidané hodnoty a k úspoře nákladů pro naše
klienty. Totéž platí pro naše znalosti různých podnikatelských prostředí a cizích jazyků.

Jsme si vědomi, že často tam, kde jeden právní
systém nenabízí řešení přeshraničního problému,
může jiný právní systém poskytnout řadu možných
řešení. Např. v České republice jsou svěřenské fondy novinkou, ale v Anglii a Walesu se jimi právníci
a soudy zabývají již stovky let.
Tím, že máme na palubě výjimečné jednotlivce
s mezinárodním nadhledem, jsme vytvořili kulturu
obdobnou kultuře našich klientů, tj. kulturu otevřenosti inovacím a novým řešením.
Naši právníci se nezabývají zahraničním právem
pouze teoreticky, ale jsou schopni poskytovat své
služby i v jiných zemích a zajistit přístup k soudům
a arbitrážním institucím. Přijali jsme životní styl našich klientů, ve kterém je časová a místní flexibilita
důležitým aspektem našich služeb. Specializujeme
se především na:
Bankovnictví a finance
Kapitálové trhy
Korporátní právo/M & A
Mezinárodní daňové plánování
Svěřenské fondy
Insolvenční řízení a restrukturalizace
Mezinárodní investiční rozhodčí řízení
Mezinárodní obchodní smlouvy
Ochrana osobních údajů
Telekomunikační a mediální právo
Právo IT a technologie
Právo duševního vlastnictví
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Michal Hájek, partner
Michal Hájek je právník s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti bankovnictví a financí, které získal
mimo jiné na pracovních pozicích
ve špičkových mezinárodních
finančních institucích v České
republice a ve Velké Británii. Působí jako advokát v České republice, Anglii a Walesu,
v Novém Jižním Walesu, Austrálii a na Novém Zélandu. Michal Hájek má rozsáhlé zkušenosti s komplexními mezinárodními transakcemi a poradenstvím, ať
už se jedná o obchodní společnosti, či finanční nebo
vládní instituce. Díky jeho obchodním zkušenostem
a vzdělání klienti ocení jeho schopnost pochopit jejich
podnikání a poskytovat komerčně zaměřené právní
poradenství.
Michal Hájek je členem následujících profesních
organizací:
Člen České advokátní komory
Advokát u High Court of New Zealand
Advokát v Novém Jižním Walesu, Austrálii, je členem advokátní komory Nového Jižního Walesu
Advokát u High Court of Australia
Advokát v Anglii a Walesu
Jmenován rozhodcem Mezinárodního arbitrážního
soudu v Londýně (LCIA)
Jmenován rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Člen Asociace certifikovaných účetních (ACCA) ve
Velké Británii
Člen Asociace certifikovaných účetních (CPA)
v Austrálii
Člen Chartered Financial Analyst (CFA) Institute

James M Heller, partner
James M Heller je právník zaměřující se na právo duševního
vlastnictví, IT a technologie, média a telekomunikace, se zkušenostmi v oboru průmyslových
inovací. James pracoval pro
významné světové společnosti,
které se zabývají prá-vem duševním vlastnictvím a informačními technologiemi.
Jamesovi klienti si cení jeho schopnosti vnímat problémy v mezinárodním kontextu a porozumět jejich
podnikání.
James je lektorem na State University of New York,
Em-pire State College, University of New York in
Prague, dále na fakultě Business Administration na
Anglo-American University in Prague, a také na právnické fakultě Anglo-American University, která je registrovaným centrem Uni-versity of London. Na právnické fakultě Anglo-American University in Prague vede
letní program World Intellec-tual Property Organization a nedávno přednášel na konfe-renci World Intellectual Property Organisation v Ženevě.
James vystudoval právnickou fakultu na University
of Sydney, která se pravidelně umísťuje ve světových
žebříčcích jako jedna z nejlepších univerzit na světě.
Během jeho studií byla Jamesovi udělena cena Allense Arthura Robinsona. Druhý titul z politologie a anglické rétoriky získal na State University of Pennsylvania. Kromě angličtiny, která je jeho rodným jazykem,
ovládá James španělštinu a základy češtiny.

Akademické vzdělání Michala Hájka:
LLM v mezinárodním finančním právu, King’s College, Londýn
LLM v oblasti financí, Institut pro právo a finance,
Frankfurt nad Mohanem
MSc. v oblasti mezinárodního obchodu a ekonomie, Erasmus University Rotterdam
Magisterský a doktorský titul, Univerzita Karlova
v Praze
Magisterský titul v oboru ekonomie, Vysoká škola
ekonomická v Praze

Wood & Lee, LLP
Na příkopě 393/11
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 606 056 376
e-mail: michal.hajek@woodandlee.com
www.woodandlee.com
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ŽIŽLAVSKÝ,
advokátní kancelář s.r.o.
Kancelář ŽIŽLAVSKÝ se více než 25 let specializuje na insolvenci a správu korporací. Pracujeme
pro firmy, které se potýkají s insolvencí obchodních partnerů, nebo řeší vlastní insolvenci.
Naši právníci mají zkušenosti z tisíců insolvenčních
řízení u českých soudů, a to i z těch největších, jako
je Sazka, Vítkovice nebo OKD. Pracují jako advokáti
nebo insolvenční správci. Mají výhodu pohledu z více
stran.
Využíváme zkušeností a potenciálu advokátů a insolvenčních správců v korporacích:

ŽIZLAVSKÝ, advokátní kancelář, s.r.o.
AS ZIZLAVSKY, v.o.s., insolvenční správci
Český insolvenční proces probíhá podle českého práva, a to i v případě zahraničních věřitelů. Hlavním přínosem kanceláře ŽIŽLAVSKÝ je to, že zná reálnou praxi českých soudů až do úrovně názorů jednotlivých
soudců. Naše motto zní: Čím déle působíte v praxi,
tím více řešení vidíte a tím přesněji odhadnete, co se
stane.

NĚKTERÉ NAŠE REFERENCE
Velké korporace
POLDI - agenda insolvenčního správce se zvláštním povolením

SBERBANK - právní zastupování banky v insolvenčních řízeních
OKD - právní zastupování koncernu AWT v insolvenčním řízení
EGAP - právní zastupování v insolvenčním řízení
VÍTKOVICE POWER
ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA - právní zastupování
banky v insolvenčních řízeních
VEBA, textilní závody - právní zastupování majoritního věřitele
VIA CHEM GROUP - angažmá insolvenčního
správce se zvláštním povolením
EUROPRINT - soudní reorganizace běžícího obchodního závodu
ECM CHINA - koncernové insolvenční řízení
RAIFFEISENBANK - právní zastupování banky ve
sporu ze syndikátní smlouvy, právní zastoupení,
smluvní agenda
VÍTKOVICE HEAVY - právní poradenství investorovi
MOL - komplexní právní zastupování při soudním
vymáhání pohledávek

Střední a malé podniky (SME)
VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY - právní zastupování
majoritního věřitele
SHANGHAI MALING - angažmá insolvenčního správce se zvláštním povolením
SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH
DRUŽSTEV - právní zastupování, smluvní agenda
MPOWER Engineering - angažmá insolvenčního
správce se zvláštním povolením
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Reorganizace SME - angažmá insolvenčního
správce se zvláštním povolením v řadě soudních
reorganizací středních a malých podniků

Litigace
Služby korporacím. Soudní a mimosoudní řešení obchodních pohledávek za využití pobočkové sítě v obvodech krajských soudů na území celé ČR.

Nabízíme bezpečí
Formální řešení vytvářejí iluzi. Praktická řešení posilují
stabilitu firmy a chrání manažery před osobní odpovědností. A právě o to nám jde. Optikou pohádky Tři
malá prasátka pomůžeme nahradit dům ze slámy domem z cihel.

NÁŠ TRŽNÍ PODÍL
Náš tržní podíl na všech aktuálních soudních reorganizacích v České republice činí 27% (2018).

NAŠE SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY
Insolvence a restruktualizace
Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ přináší svým klientům
spolehlivá řešení. Pracujeme pro věřitele s podstatným vlivem a naplňujeme jejich cíle v insolvenčních
řízeních.Aktuálně jsme vyvinuli praktické kursy “insolvenční compliance”, které posilují stabilitu korporací,
chrání firmy před riziky vlastní i cizí insolvence a manažery před riziky osobní odpovědnosti. Kurzy počítají
s další krizí, neboť není otázkou, zda přijde, ale kdy
přijde. A až přijde, bude pozdě na přípravu.

Jsme specialisté
To nám dává motiv ke spolupráci. Symbióza expertů na insolvenci a dlouhodobých právních zástupců
funguje.

JUDr. Michal Žižlavský, vedoucí partner
ČÍM SE ODLIŠUJEME?
Síla praxe - máme praktické zkušenosti z tisíců insolvenčních řízení u českých soudů
Bohatá zkušenost - situace se opakují a my víme,
jak na ně reagovat
Znalost detailu - dokážeme efektivně prosadit vaše
zájmy v řízení
Cílové vidění - složité problémy řešíme jednoduše
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ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
Široká 36/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 947 055
e-mail: ak@zizlavsky.cz
www.zizlavsky.cz
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Víte, že jenom než dojde k soudu o běžný byt 3+1 v hodnotě
3 mil. můžete klidně zaplatit 230.000 Kč na různých poplatcích?
Víte, že i jedna neproplacená faktura
může být pro Vaši živnost likvidační?

Jak by se vám líbilo:

Kdyby za Vás někdo převzal náklady sporu?
Mít 1.000.000 korun na každý Váš případ?
Mít 24 hod. 365 dní v roce právníka na telefonu?

D.A.S. PRÁVNÍ OCHRANA

SKVĚLÁ SLUŽBA, KTERÁ VÁM V ŽIVOTĚ OCHRÁNÍ ZÁDA
Nic netajíme a klienti nám věří

Podílíme se téměř
92 % na nákladech
celého trhu pojištění
právní ochrany.

Na jednu pojistnou
událost vydáme
průměrně 4x více
peněz než ostatní!

Nezávislost a specializace
Kdy
děláte
věci
správně
a dokážete více? Když to
děláte dlouho, jste nezávislí a
specializovaní. A to my jsme.
Už 100 let.

www.das.cz | +420 267 990 711 | info@das.cz

Jednička na trhu

Jako jediní nabízíme krytí
nákladů právní ochrany až
do výše 1 000 000 Kč na
každou pojistnou událost

Služba pro každého
A cena? Např. komplexní balíček právní ochrany celé rodiny stojí 750
Kč na měsíc. Za telefon
možná platíte i víc...

LI T I G AT I O N F I N AN CI E RS

FINANCOVÁNÍ SOUDNÍCH SPORŮ ŠITÉ NA MÍRU
PRO FIRMY I ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

N E N E C H T E T O P L AVAT
W W W . L I T F I N . C Z
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Advokátní kancelář
Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Brož & Sokol & Novák is by no means the oldest
law firm in the Czech Republic, but the year of its
foundation (1992) makes it one of the oldest and
perhaps the most famous ones, too.
Even though the need for specialization is often
sought these days, we consider universality to be one
of the positive attributes of our law firm. This universality, however, does not mean that everyone does
everything, or that everyone provides legal services in
every common legal field. We are universal, because
we have attorneys who focus mostly on a particular

legal branch, so we have colleagues who mostly deal
with criminal issues, we also have colleagues who
particularly deal with civil or administrative law, we
have a team of colleagues specialized in claim enforcement, and we are thus able to cover basically the
whole area of law in force, including such curiosities
as space law and maritime law.
In any case, this is nothing extraordinary, as most law
firms work in this manner. Universality seems to us to

be more effective for many reasons, including economic considerations. However, the most important
fact is that clients often demand more comprehensive
legal services rather than just one legal field. In contrast to such specialization, the term ‘comprehensive
legal services’ often occurs in discussions, which is
exactly what we can deliver. Our constant statement
that knowledge acquired in one legal branch is often
necessary when providing a legal service in another
branch is of the same importance. Multidisciplinary
knowledge, although not necessarily concentrated
in one single person, is a must for many reasons. This
especially applies to those legal branches where we
are traditionally very well rated: dispute resolution,
arbitration and criminal law, i.e. litigation work. Not
an exclusive specialization, but a very common type
of legal service in criminal matters is the defence of
those accused of offences classed as economic crime,
or what is known as white-collar crime. It is absolutely
necessary for a high-standard defence to be familiar
in detail and not only in theory, i.e. on the grounds of
practical knowledge, with corporate law, the law on
public procurement, the law on municipalities and
the like.
In civil law, we provide practically the full range of legal services to both natural and legal persons, representing clients in dispute resolution and non-contentious work. Legal services are provided, e.g. in matters
involving protection of personal rights, contractual
matters, compensation for damage including damage
incurred as a result of a decision issued by a public
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authority or maladministration, as well as damage
to the health. Our senior and junior associates also
provide legal services involving family law and law of
succession.
Another area of our expertise are legal services we
provide to companies, again throughout the whole
range of corporate law. This does not just involve routine work in solving specific legal problems, drafting
by-laws, resolving intra-company disputes and relationships with contractors but also the training of clients' employees. The whole standard portfolio is supplemented by rather odd activities, such as chairing of
General Meetings.
Our law firm literally represents our clients in almost
every possible dispute, from those over custody of a
minor and the scope of the custody, to compensation
claims for harm caused by pain or disability due to reduced enjoyment of life, and disputes worth millions
of crowns arising out of claims or unjust enrichment.
Of course, we are also engaged in disputes between
suppliers and clients over whether and to what extent
the parties have performed their contractual obligations and what, if anything, is to be paid.
In the area of civil dispute resolution, we have one
special expertise - the recovery of claims for banks
and similar entities due to unpaid loans and other obvious claims, in other words, recovery of a large number of debts requiring complex organisational skills
and perfect knowledge of recovery procedures. Highly
sophisticated software developed in cooperation with
our law firm and further used by us is to be taken as a
matter of course. Our long-term and satisfied clients
include mBank S. A., Raiffeisenbank, a.s., T-Mobile
ČR and, as is generally well-known, the Prague City
Transport Company. With regard to the mandatory
lawyer's duty to maintain confidentiality, it can only
be stated that we are currently dealing with several
tens of thousands of disputes relating to the recovery
of such claims. This does not "only" involve judicial
enforcement. It also involves the debtor's insolvency
solution and probate proceedings, and it is actually a
form of asset management. Overall, there are billions
of crowns "at stake".
Furthermore, we have fairly extensive work involving
administrative law, (typically building permit procedure and Real Estate Register proceedings). As a result

of the broad extent of our focus as mentioned above,
our lawyers are also often called upon to provide legal
services in the context of critical situations and their
possible solutions, such as drafting expert analyses
and opinions, as well as risk assessment.
In addition, our law firm provides legal services in
areas which can be simply referred to as unconventional. This includes e.g. cooperation with ATLAS
consulting spol. s r.o., the producer and provider of
the CODEXIS legal information system. Our law firm
has drafted hundreds of model contracts for this program, which are constantly updated. Similarly, we
have processed the basics for the interactive graphic
guide (Navigator) to claim enforcement or criminal
proceedings for the Wolters Kluwer publishers (ASPI
legal information System).
Our law firm is without any doubt best known for its
criminal law cases, or to be more precise, those cases,
which, for whatever reason, attract the interest of the
media and consequently of the general public. Attention is, therefore, constantly drawn to the case of the
former Minister of Defence prosecuted for years for
something everyone has already forgotten: allegedly,
for failing to detect some presumed formal error in the
decision-making procedure for purchasing CASA aircraft, regardless of the fact that the alleged error had
not been previously detected by any of the dozens of
subordinates who have in most cases been specialists in the field. Another high-profile case is an affair
known as Nagyová et al. or Nečasová et al. In this case,
we are defending the former Director of Military Intelligence Service, who has already been acquitted twice.
In the last year, a former Deputy Minister of Labour
and Social Affairs was acquitted, together with a prosecuted expert. In this context, one should not forget
to mention a logical legal service we provide following
a successful defence, which is compensation for the
damage the client has suffered due to the unjustified
prosecution, often by means of litigation. We have already become specialists in that.
Our law firm also extensively deals with a number of
cases where tax evasion is claimed involving damage
often reaching hundreds of millions of crowns. We are
also engaged in a criminal prosecution concerning
photovoltaic power plants. There are also dozens or
even hundreds of criminal cases of which no one else
knows apart from the parties to the proceedings and
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those who have a personal stake in them, e.g. a criminal prosecution of the offence of the breach of trust.
Nevertheless, we also defend clients in more general
criminal offences such as car thefts, murders or their
preparation. The number of cases in which we defend
legal persons has also been rapidly growing. Regarding this issue, we are able to provide legal entities with
a special attest of the quality and effectivity of the
compliance programme.

commission and Mgr. Ing. Lukáš Blahuš has been a
member of the Criminal Law Section.
Brož & Sokol & Novák has been awarded the Law Firm
of the Year nine times for criminal law (2010-2018) and
the Recommended Law Firm for arbitration and litigation in 2012 and 2016, as well as Very Recommended
Law Firm title in the same field in 2013, 2014 and 2015.

New activities from our standpoint include consultations provided to lawyers and law firms, which actually bolster the defence. At the request of somebody
else’s client our law firm usually processes an analysis
of the particular issue and, if necessary, recommends
further steps. We also play the role of an independent
assessor of complaints sent to our client from his suppliers, other commercial partners or anyone else. See
more detailed information on https://www.lidl.cz/cs/
compliance.htm.
In the last year, we extended the range of forms of legal services provided. Apart from the usual methods,
we also provide legal services online that can be tried
out by anyone at https://akbsn.online/. We also provide legal services during the preparation and realization of contractual documentation concerning real
estate transfer.
The attorneys of our law firm do not specialize solely in professional activities. JUDr. Tomáš Sokol is the
Vice-President of the Czech Bar Association and the
President of the Defence Lawyer’s Union. Apart from
his presidency of the Section for Criminal Law of the
Czech Bar Association, he is also a member of the
Commission for Criminal Law Recodification, while
JUDr. Jan Brož is an examiner and the President of an
Examination Panel, and JUDr. Jiří Novák is a member
of the Czech Bar Association for EU Law, International
Law and the International Relations Section as well as
the IT and GDPR Section. Since last year, he has also
been the President of the IT Law Section of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), and for
a long time he has represented the Czech Bar Association in the Council of Europe programme for the education of legal professionals in human rights. JUDr.
Václav Chum has been a member of the Disciplinary
Commission of the Czech Bar Association since 2009
and an examiner for the bar exams in criminal law,
Mgr. Jiří Vágner has been a member of the disciplinary

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s.r.o.
Sokolská třída 60
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 941 946
e-mail
advokati@akbsn.eu
www.akbsn.eu
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Advokátní kancelář
Brož, Sedlatý s.r.o.
The law firm Advokátní kancelář Brož, Sedlatý
s.r.o. was founded in 2011 by JUDr. Jiří Brož and
Mgr. Lukáš Sedlatý. Now, after seven years of
operation, our team consists of more than forty
members including partners JUDr. Jiří Brož and
Mgr. Petr Sedlatý, attorneys-at-law, trainee lawyers, legal assistants and administrative staff.
Throughout our existence, we have grown into a progressive and investment-oriented legal firm that offers
comprehensive legal services to both business companies as well as private persons or public corporations.
Our services are sought after by our clients especially
for our top-level knowledge of legal issues relating to
property management of public corporations, development and real estate projects, structuring and protection of asset portfolios of private and corporate investors, as well as sports law, information technology
law and all spheres of corporate law. We are also no
less successful in litigation. We regularly place at the
winning places of the Law Firm of the Year competition
organized by EPRAVO.CZ.
Since the beginning we have been guided by our motto
„Difficult objectives, brave solutions“; with this philosophy we were able to provide innovative and successful methods in compliance with requests of our clients.
We are convinced that open and proactive approach in
providing legal services is the key for advocacy, which
is why we always try to build partnership with our clients. We offer reliability, credibility and loyalty.

According to the profile of the law firm Advokátní
kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., following is a brief summary of legal areas, in which we are working on a daily
basis and in which we primarily offer our services.

MANAGEMENT AND PROTECTION OF ASSETS
The team of property management provides legal advice mainly in the field of corporate and business law,
focusing on business-to-business relations, civil law,
financial law and securities law. Our clients are both
major corporate investors and families looking for
sensitive management and protection of their asset
portfolio. We also provide legal advice for our clients
in the recovery of assets, both in the recovery of aggregate receivables, where the number of debtors is in
thousands, as well as in the recovery of individual receivables, including representation in insolvency proceedings or recovery of receivables with international
overlap.
In the field of corporate and acquisition law our firm
provided for instance the following legal services in
2018:
Comprehensive legal service for a transaction involving the transfer of assets between Cypriot companies and a Luxembourg company worth CZK
6 billion.
Legal services related to the sale of an engineering
holding worth approx. CZK 10 billion.
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Representation of a client in the restructuring of his
assets in a major development and construction
group.

DEVELOPMENT AND REAL ESTATE PROJECTS
In the field of development and real estate project
our company participated in many important projects out of which we would like to present:
Project of Metro line D – our firm provided legal
services consisting mainly of legal analysis and
expert consultations, especially from the perspective of administrative and judicial proceedings, the settlement of the rights of third parties
affected by the underground construction, including the process of expropriation.
Administration of large investor portfolios of
assets worth more than CZK 4 billion consisting
of representing the client in the management
of shopping centers in the Czech Republic and
apartment buildings in the center of Prague, as
well as preparing, securing and implementing all
related dispositions.
Provision of legal counseling to a major investor
in a development project in a strategic location
in Prague.
Provision of legal counseling in the process
of developing an exclusive residential project
in the heart of Prague under the auspices of
world-leading architects worth about CZK 400
million.
Provision of comprehensive legal counseling at
all stages of the development project of the construction of a luxury hotel in a lucrative mountain area.
Overall preparation of contractual documentation for extensive transfer of property rights to
land in cadastral municipality of Prague with
a plurality of participants, including public bodies. The aim of this transfer is to arrange the
property rights to the respective land plots in the
localities so that the land plots of the individual
owners form united and better usable territorial
units.

PUBLIC PROCUREMENT
Public procurement is one of the key areas of our
practice. For this area, a specialized team has been

set up within our law firm, which provides consultancy to both contracting authorities and individual suppliers, at all stages of the procurement
process, including the subsequent representation
in ÚOHS (Office for the Protection of Competition)
or in court.
Last year, Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
completed legal service and overall procurement
administration for the contracting authorities
where the value of the managed public procurements exceeded CZK 7 billion.

SPORTS LAW
Since most of the members of the law firm Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. are more or
less active (but always very enthusiastic) athletes,
we provide legal services to many sports associations and clubs, as well as individual athletes and
players from many sports branches (soccer, American football, tennis, basketball, volleyball, golf,
etc.). In 2018, our law firm or its members participated in a number of major projects and sports law
cases, from which we choose the following:
Providing legal consultations to important Czech
sports associations, consisting mainly of legal
analysis, preparation and interpretation of internal regulations.
Legal consultation for top Czech tennis players
on the ATP ranking on issues related to their
sport (playing) activities as well as to coaching
in connection with their coaching contracts.
Legal consultation for the leading Czech golf
player in issues related to his players activities.
Legal advice in connection with the organization of major Czech golf tournaments, including
preparation and consultation on contracts for
cooperation with leading Czech golf players and
provision of advertising and promotion of the
tournaments.

INFORMATION TECHNOLOGY LAW
Among the members of the Advokátní kancelář
Brož, Sedlatý s.r.o. team there are also IT law experts, who have been involved in providing legal
advice in strategically important cases, such as
adjusting the infrastructure of the city traffic man-
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agement system, delivering a transport terminal
system, or supplying a turnaround information
system.

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Tel.:
+420 246 028 028
e-mail: info@broz-sedlaty.cz
www.broz-sedlaty.cz
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Advokátní kancelář
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and
Partners was founded in 1990 as an unincorporated association of lawyers. Since its foundation, the office has established a firm place on
the Czech market.
The law office has sites in Prague and in Hradec
Králové and about 40 employees currently participate in provision of legal services and operation of
the law office. From this number, the professional
team in the law office, together with the partners, is
made up of a further 22 lawyers and articled clerks.

The professional team in the law office is made up of
eminent specialists who are regularly published in
specialist magazines and work as experienced and
active members in the bodies of leading institutions
and who devote their time to lecturing, especially for
the professional public.

The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and Partners is a traditional Czech office providing high quality, practically focused legal services to important
clients in the private and public sector. Over the two
decades of its existence, the law office has gathered
know-how, the scope and quality of which is unique
in the Czech environment.
The office’s clients include regionally and nationally
important institutions such as government institutions, banking and insurance institutions, investment
and financial groups, leading sports clubs and car
manufacturers etc.
The law office specialises above all in criminal, media,
sporting, constitutional and commercial law - mergers/acquisitions, transformations and restructuring,
health law, administrative law, tax law and also a judicial agenda including arbitration. An integral part of
the office is also constituted by the insolvency team,
led by the insolvency administrator, JUDr. Jan Malý,
who increased his qualifications in 2013 and passed
the examination for qualification as an insolvency administrator with special licence. The logical outcome
of the long history and tradition of provision of legal
services in the field of insolvency was establishment
of a subsidiary of the law office, the limited liability
company HJF Insolvenční. This company is one of the
founding partners of VPI CZ, v.o.s. – Vše Pro Insolvenci
(Everything you need for insolvency). This company is
a newly established general commercial partnership
which specialises in provision of services in the field
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of insolvency. The specific specialisation of an insolvency administrator with special licence then directly predestines our company for performance of large
and especially complicated insolvency proceedings.
The office also has a high success rate in the field
of constitutional law, especially in terms of appearances before the Constitutional Court, elaboration
and submission of constitutional complaints. The office has also registered defence success in extensive
criminal cases with a nationwide reach. In 2016, the
office won the title Law Firm of the Year 2016 in the
category Regional Law Firm of the Year. The office
has regularly been included in the list of highly recommended offices in the field of criminal law and
also in the field of dispute resolution and arbitration
since 2012. In addition to these categories, the office
was also awarded the title of recommended law firm
of the year in the field of tax law in 2018.
A very important item of expertise which representatives of our law office possess in the field of administrative law is the ability to exercise our clients’ rights
in an erudite manner within the framework of the
administrative judiciary, i.e. within the framework of
action filed against the decisions of public administration authorities. In this respect, the law office
engages in defence of clients against the decisions
of the respective authorities, in particular in the field
of taxation or areas of other obligatory payments. In
2013, JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D., a partner in our
office, won 2nd place in the prestigious competition
Lawyer of the Year in the category Talent of the Year
with his work on the topic: Is there no tax without
law?
Legal services are offered above all within the territory of the Czech Republic, EU countries and if necessary, provision of legal services can also be arranged
elsewhere abroad. Active membership of the office
in the multinational ABL (Alliance of Business Lawyers) is used for this purpose. In order for the office
to be able to guarantee its clients the highest quality legal service, it cooperates with other external
experts, especially with specialist lawyers, auditors,
tax consultants, expert witnesses, interpreters and
notaries. In this way, the Law Office of Hartmann,
Jelínek, Fráňa and Partners creates a network of
comprehensive services for its clients. The law office is also an active member of several important

institutions and their specialist sections via its representatives. We would like to draw your attention
to at least a few of them. JUDr. Pavel Fráňa, Ph.D. is
an arbitrator at the Arbitration Court attached to the
Economic Chamber of the Czech Republic and the
Agricultural Chamber of the Czech Republic. JUDr.
Pavel Fráňa, Ph.D. also actively devotes his time to
mediation and is also one of the registered mediators in the register maintained by the Ministry of
Justice. JUDr. Jiří Hartmann is the Vice Chairman of
the appellate disciplinary commission of the Czech
Bar Association, JUDr. Milan Jelínek is a member
of the commission of the Czech Bar Association for
training and education and is also the regional representative of the Czech Bar Association for the East
Bohemian Region.
The Law Office of Hartmann, Jelínek, Fráňa and
Partners is a leading Czech law office providing high
quality, practically focused legal services to important clients in the private and public sector in the
Czech Republic and abroad. The law office is also
acknowledged and praised by the professional public, known among the lay public and perceived in a
positive light by the legal profession.

Advokátní kancelář Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 225 000 400
e-mail: recepcepha@hjf.cz
www.hjf.cz
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Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Law firm JELÍNEK & Partners s.r.o. is a strong
and stable company with more than 25 years of
tradition developed in the home Pardubice Region as well as throughout the Czech Republic.
The law firm joined many years of experience and successful career of a considerable lawyer and partner of
the law firm Pavel Jelínek with its traditional concept.
The firm continues in innovation, further education
and development by friendly and professional union
of Tereza Jelínková and Dana Libochowitzová as lawyers and partners of the firm.

AWARDS
The law firm JELÍNEK & Partners s.r.o. became
a proud winner of “Law Company of the year” in the
category Regional law firm in 2018 and it ranked in
front line in category Criminal law and in category
Public procurements.

er experts who became an integral part of the law firm
due to frequent and permanent cooperation. Every
each member as the whole team of the law firm cares
about open access outside as well as inside the office.

LANGUAGE SKILLS
JELÍNEK & Partners s.r.o. provides legal consultations
and services to its clients on the highest professional
level, specifically in Czech, English, German, French
and Russian language.

CONFIDENTIALITY AND PARTNERSHIP
It goes without saying that the team of
JELÍNEK & Partners s.r.o. observes absolute confidentiality, loyalty and strong partnership, the team
takes extra measures to protect information, and is
ready to provide legal services even outside usual
weekday office hours.

TEAMSPIRIT

COMPREHENSIVE CONSULTANCY

The law firm JELÍNEK & Partners s.r.o. builds its success in education and specialization of its lawyers and
in proactive and personal access to clients. It consists
of three core partners furthermore, of office leaders
(leading lawyers) specialized in crucial legal fields,
of associated lawyers, of trainee lawyers, paralegals
and of professional office staff. Law firm closely collaborates with tax and financial consultants, notaries,
translators, professional private investigators and oth-

Thanks to a broad base of clients from private sphere
as well as from public sphere, the firm renders legal
services all over the Czech Republic. As a versatile law
firm, it renders legal services and consultancy in all
areas and offers to its clients not only a complex legal service, but also elaboration of sub-legal actions,
statements, analysis of legal impact and risks connected to the legal entities as well as individuals in the
Czech Republic and abroad.
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BUSINESS LAW
JELÍNEK & Partners s.r.o. particularly specializes in
business law, providing intentionally not only general
services related to business liability relations, litigation and standard corporate needs, but rendering its
services also in the realms of corporation conversions,
concern law and establishing corporations. Due to the
extraordinary span of provided legal services in the
area of business law, the law firm JELÍNEK & Partners
s.r.o. satisfies requirements of corporate and institutional clientele.

PUBLIC PROCUREMENTS
The firm also provides complex services concerning
public procurement administration including legal
support for placing over-limit public procurement
orders.

ment law and GDPR. The law firm meets the needs of
its clients even if the client chooses the topic alone.
Members of the law firm also regularly publish on
professional legal platforms in printed and electronic
version.

EXTERNAL COOPERATION
The law firm fosters close relationships with a range
of large foreign law firms thanks to which it derives
international experience and contacts which enable
to the firm to participate on international transactions
conducted all over the world and to support international growth of its clients. The firm does not only
provide preparation of business strategies, but it also
provides mechanism setting for condition fulfillment
of its implementation.

CRIMINAL LAW
JELÍNEK & Partners s.r.o. has a very significant position in provision of legal services in the sphere of
criminal law. Thanks to all those years of experience
defending clients, especially in property and economic offenses, the firm clientele is nationwide and considerably extensive. The law firm JELÍNEK & Partners
s.r.o. represents a number of clients appearing in cases handled by special authorities involved in criminal
proceedings, which usually require specific and a very
thorough approach to defense, in the long term.

OTHER LEGAL AREAS
It goes without saying that the law firm
JELÍNEK & Partners s.r.o. renders legal services also in
other sub-legal spheres, in procedural fields or in special prevention consultancy:
Health law / employment law / civil law / administrative and contravention law / law of inheritance / family
law / constitutional law / litigation / taxes and tax inspections (audits) / compliance / GDPR.

LECTURING AND PUBLICATION
Professionals of the law firm lecture on specialized
legal topics and that for firm clients as well as for
broader public. Favorite lecturing topics are especially
from the area of criminal law, business law, employ-

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181
533 33 Pardubice
Truhlářská 1108/3
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 466 310 691
e-mail: advokati@advokatijelinek.cz
www.advokatijelinek.cz

The Leading Law Firms | 2019 | 315

Advokátní kancelář
Ostrčil & Veber
Ostrčil & Veber is a renowned law firm successfully operating on the Czech market since 2005.
It provides its clients with excellent legal care
and comprehensive legal services in different
legal fields in the Czech Republic and in cooperation with foreign colleagues – also abroad if
necessary, according to the client’s needs.
The members of the team are specialized in various
distinct areas of law and have long-term world-wide
experience, some of them for more than 20 years.
The profound knowledge of the legal order and the
long-term experience of our team allows us to provide our clients with excellent legal advice and services even within the most complex transactions and
legal cases.
Our primary goal is to meet the needs and requirements of our clients to their highest satisfaction and
to the fullest possible extent. Time flexibility and
highest workload commitment in providing legal
services are natural for us.
Taking into consideration the diversity of our clients we pride ourselves on our personal and sensitive approach to each of them. In providing legal
counsel and services we place great value in having
personal contact with our clients and to understand
their intentions also in the economic context and to
recognize the essence of the respective matter and
consequently prepare and provide the best possible

legal services and precise solutions for the successful
implementation of the intent not merely in legal but
also in economic terms.
We emphasize the right choice, guidance, regular advanced training and professional growth of our team.
When providing legal advice, we closely cooperate
with leading specialists, expert institutes and consultancy companies in the field of taxation, accounting
and auditing and therefore we are able to supply our
clients with the economic and fiscal analysis, audits,
expert’s reports and appraisals in their affairs.
We offer our clients excellent legal care and provide
a comprehensive range of legal services in the areas
of civil, commercial, corporate law (including mergers and acquisitions), real estate and leases, financial law (including capital market), stock exchange
law, investment trust and fond law, bankruptcy law,
construction law (including planning and support of
development projects), labor law, family law and inheritance law.
As a part of our specialization in above-mentioned
legal areas we offer in particular the following legal
services:
comprehensive advice and legal representation
related to legal matters of everyday life to the
most complicated cases
representation of our clients before authorities
and courts of all instances as well as in extra-ju-
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dicial procedures in civil cases, administrative and
arbitration proceedings
out-of-court dispute resolution procedures to govern our clients’ obligations and to reach a friendly
agreement
representation of our clients before administrative
authorities and corporate bodies
establishment of companies, regulation of the legal
framework and the corporate legal conditions, organization of board and general meetings, assignment of corporations
complex solutions for company acquisitions, including due diligence
legal analysis, draft contracts, reviews and changes
to all types of contracts
debts collection processes in the Czech Republic
and in cooperation with our foreign partners also
abroad
full legal service for development projects, real estate transactions and property management
The clients of Ostrčil & Veber’s include, in particular,
important business people and corporations active
in various commercial and industrial sectors and in
all areas related to their business activities as well
as investors and public bodies. Our team is able to
provide our clients with a fast, efficient and comprehensive legal service of the highest quality. In doing
so, we can draw on our experience of cooperation
with a number of major companies in the area of
trade, services and consultancy. We offer our legal
services in Czech, English and German.
We are fully committed to the highest ethical standards and the best quality of service, as well as to
the absolute secrecy of all confidential information.

Advokátní kancelář Ostrčil & Veber
Široká 36/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 310 032
e-mail: akostrcil@akostrcil.cz
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Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
The
Prague-based
law
firm
Pokorný,
Wagner & Partners, Attorneys-at-law, has been
offering legal services to its clients at a high
professional standard with regard to the laws of
the Czech Republic and to EU law since 1996.
The standard of its activities, which was introduced
from the very outset, is the provision of comprehensive
legal services and advice related to business activities
for prominent domestic and foreign clients. The
prerequisite for such focus was the formation of
a highly professional and experienced team of
lawyers, their specialisation and coordination in
individual branches of law.
We are one of the leading renowned and established
law firms in the Czech Republic. We currently engage
more than 40 lawyers with long-term legal practice,
forming specialised teams, capable of providing to
clients accurately focused advice at the highest level,
customised to their specific needs.
We provide our legal services not only to clients
operating in the Czech Republic but also ensure
(through our foreign partner legal firms) the
required legal service to Czech and foreign clients in
various jurisdictions throughout the world, which is
appreciated by our clients particularly in transactions
and disputes encompassing several jurisdictions at
a time, including e.g. uncovering offshore companies,
etc. An elementary skill of all lawyers at the firm is to
provide comprehensive legal advice in English.

As regards our professional specialisation, we
provide services almost in all areas of commercial,
civil and administrative law, primarily on mergers
and acquisitions, private equity, corporate law
and restructuring, litigation and commercial
arbitration, public procurement, competition, public
aid and unfair competition, ICT and outsourcing
law, intellectual property including software law,
advertising, personal data protection, labour law,
financial law and AML issues, energy, real estate and
construction industry.
Comprehensive services are also naturally provided
in the field of EU law (such as economic competition,
public aid, public procurement, trademarks, regulation
of trade and services, personal data protection,
electronic communications, antidumping measures,
etc.), including representation in proceedings
conducted before the European Commission and the
European Court of Justice.
The procedures applied by us in legal matters rely on
thorough knowledge of business activities and the
needs of clients, which enables us to offer efficient,
appropriate and effective solutions. The key objective
is to provide highly specialised and, at the same time,
immediate legal assistance that exactly matches
specific client needs.
Our clients include leading domestic and foreign
companies and consortia involved in trade, the
energy sector, industry, machinery, information and
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communication technologies, construction and the
real estate market, the food industry, forestry, the
chemical and pharmaceutical industry, banking,
the insurance industry, finances, securities trading,
advertising and public relations.

OUR SPECIALISATIONS
Mergers and acquisitions / Corporate law
Dispute resolution
Public procurement, competition and public aid
Intellectual property rights, unfair competition and
advertising law
Banking and financial law
Law of information and communication
technologies
Legal due diligence
The Energy Industry
Mechanical Engineering and Industry
Real estate and construction industry

We always find the solution

Advokátní kancelář
Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 229 287-9
e-mail: office@p-w.cz
www.p-w.cz
Pokorny Wagner_inzerce_164x221,4_EN.indd 1

1/25/2016 11:50:11 AM
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Advokátní kancelář
Polverini Strnad
1
2
3
7
10
16
100++
3
10+
30+
50+
100+
16 000+
1 000 000+
10 000 000 000+
60 000 000 000+
Law firm

Partners

Countries

Languages

Attorneys

Years on the market

WHAT HAVE WE
ACHIEVED?

Numbers of pampered
clients

Company
reorganizations

Insolvency proceedings
(the value of total claims was
more than CZK 30 billion)

Pharmaceutical companies
we have represented

Court disputes won

Disputes resolved
out of court
More than a million
square metres of
space rented in nonresidential buildings
(industrial and
warehouses, office
and retail)

Numbers of contracts

More than
CZK 10 billion in
structured bank
financing

More than CZK 60 billion in transactions that AK-PS participated in in one specific year.
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Polverini Strnad law firm (AK-PS) is a boutique
office with a team of 10 lawyers. They provide
legal services in Real Property Law, Insolvency
Law, Banking Law, Corporate Law, Family Office
and Asset Protection.
AK-PS is based in Prague and operates in Brno,
Bratislava and Rome and through the international
network IGAL in 50 countries worldwide.

PAVEL STRNAD

private demands at the same time as for the other
services we were providing them for their business
needs. As a result we started providing ad-hoc asset
protection for them. Step by step, the demand for
more sophisticated asset protection services started
to increase. And because it seems that the professional assistance is necessary, we decided to meet this demand and to create a special product aimed at asset
protection, which based on utilized synergies requires
a significantly lower cost compared to competition.
Thus, it is also available for a much wider public.

is the managing partner of AK-PS. He specializes in
Family Office services, Asset Protection, Insolvency
Law and Real Property Law. His clients include several
Fortune 500 companies, important Czech manufacturing and trading companies and successful individual clients. Pavel graduated from the Law Faculty of
Masaryk University in Brno, where he also received his
Ph.D., he also studied at the University La Sapienza in
Rome and at the John Marshall Law School in Chicago. He is fluent in English and Italian.

Which particular legal specializations do you
offer?
We offer both “classic” legal services and “new” ones.
Apart from that, we like the “lost causes” in our office.
These are the ones which others consider to be cases
which can’t be won. Under classic legal services, we
focus mainly on real estate law. Further we provide legal services in the area of banking and finance, where
we represent national and international banks, and in
insolvency law also for the same entities. We also provide legal services in commercial and labour law on
a long-term basis. Among the "new" legal services we
include Asset Protection (AP) and Family Office.

Why did you decide to provide services in the
area of Asset Protection and Family Office?
It is said that the specialization of a lawyer is determined by the client. I agree with that. Since the Velvet
Revolution, a lot of people have acquired property
here. Very often they know its value because their hard
work, time and effort are behind it, and they are interested in its fate. Because they wanted a life of ease,
they started dealing with asset protection for themselves, and by doing so, also for the next generation.
They then started contacting our office with these

Advokátní kancelář Polverini Strnad
Dlouhá 35
1110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 217 485
e-mail: info@ak-ps.eu
www.ak-ps.eu
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Advokátní kancelář
Vych & Partners, s.r.o.
"Since 2005, we have been building on reliability,
personal approach and mutual trust. No case is
just a number in a file for us. It is always a story
we help to direct in a way that, at the end, our cli
ent should have a sense of the greatest victory."
During the existence of our law office we have de
signed and completed several complex acquisition
projects for our clients. These involved purchase of
shareholder shares, enterprises and parts thereof, for
mation of joint ventures and other types of coopera
tion, where our clients.
We have extensive experience and knowledge in the
field of public procurement law and have participated in the execution of numerous PPP projects (Public
Private Part nership).In the longterm we specialise in
provision of legal services to companies providing infrastructure ser vices, such as operation of water and
sewage systems, heat systems, waste treatment and
other communal ser vices, biogas stations and photovoltaic power stations.

Association (CzELA) and member of Family Law Attorneys Union.
Our clients' business activities could potentially be
harmed by criminal acts of counterparties or third
parties resulting in economic loss. Consequently, we
focus on the application of property rights of our cli
ents as parties affected by criminal acts of other per
sons pursuant to the relevant provisions of the Crimi
nal Procedure Code.
In addition the main focus of our office, we provide
legal services in other areas, such as civil law, copy
right law, real estate agenda, disputes including arbi
tration, bankruptcy law etc. When solving any prob
lems we strive to propose a solution which is clear,
structured and concise. Should there be multiple
solutions to the problem, we make sure that our cli
ents are aware of any potential risks connected with
each alternative.

Our attorneys are also sought after for their expertise
in environmental law (EIA, IPPC and others). We have
successfully defended the rights of entities whose in
vestments in real estate were jeopardized by illegal
land use planning.

When providing our services, we insist on a compre
hensive solution to the problem not only from a le
gal but also from a tax perspective while respecting
the economic aspects of the transaction. This goal is
achievable because Jan Vych, the founding member
of the office, has degrees in both law and economics,
specialising in finance and banking.

We are strong in the area of labour law and family
law. Veronika Bočanová, the attorney of our office, is
a founding mem ber of Czech Employment Lawyers

Since this year, we also specialize on Italian law in
connection with expanding our team by Dr. Pierluigi
Nudo, LL. M., an Established European lawyer.
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In order to provide comprehensive solutions we
close ly cooperate with tried and trusted specialists
on tax ation, accounting, auditing and evaluation,
as well as with court executors, notaries, environmental consul tants and other professionals.
We provide our services in Czech, Slovak, English, Ger
man, Italian and French.

Advokátní kancelář Vych & Partners, s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 517 466
email:
office@ak-vych.cz
www.ak-vych.cz
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ACHOUR & PARTNERS
advokátní kancelář, s.r.o.
ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář,
s.r.o. is an independent Czech law firm known
for its transaction know-how and its legal advice on major business deals.
The firm delivers comprehensive legal services to
both Czech and multi-national corporations across
all spheres of business. Our clients include large international companies, medium- and smaller-sized
businesses and private investors.
Achour & Partners and its lawyers have received
prestigious local and international awards from independent rating agencies. The firm has been singled out in the Law Firm of the Year awards and by
The Legal 500 and Chambers and Partners.

MERGERS AND ACQUISITIONS
Mergers and acquisitions is one of the core areas of
our legal expertise. We provide legal advice on acquisitions in the Czech Republic to a range of foreign
and domestic investors. Our team handles complex
transactions including the sale of businesses and
private equity and venture capital deals.
Our services include designing optimal acquisition
structures, conducting due diligence and drafting
and negotiating transaction documents. We also
advise on statutory regulations and provide comprehensive representation related to transformations, takeover bids and public tender offers.

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION LAW
We have extensive experience with real estate transactions ranging from the sale of individual properties to portfolio acquisitions and all stages of development through to the acquisition of completed
projects. Our work covers large-scale residential and
administrative complexes, shopping malls, industrial parks and infrastructure projects.
We also advise on transport infrastructure developments, brownfield regeneration, hotel and resort
construction and the building of school and university campuses, science parks and industrial and
logistics zones.
Our lawyers conduct due diligence of individual
properties, property portfolios and projects, including title checks and the in-depth review of any
development concerns. We act for investors, developers and construction companies at all stages of
zoning and planning proceedings.
We also assist with the receipt of all required permits and approvals and provide representation in
construction-related administrative proceedings.
The firm has a strong track record in the area of
commercial leasing including for shopping malls
and administrative buildings.
Our legal services cover environmental impact assessments, including comprehensive advice on environmental burdens, waste disposal and heritage
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protection and representation in any resulting judicial reviews.

negotiations, including drafting related agreements
and filings.

CORPORATE LAW

INSOLVENCY AND RESTRUCTURING

We assist businesses with all their legal concerns
related to corporate governance. This includes designing and reviewing corporate and group structures; advising on intra-group relations; organising
share capital increases and decreases and related
issues; preparing shareholder agreements and employee stock option plans and supporting day-today business operations.

We deliver a range of legal services to companies
in financial difficulty including devising optimal
restructuring solutions, preparing all required
contractual documentation and supervising the
restructuring process. We also act for creditors in
insolvency proceedings including managing participation in creditors’ committees. We have significant
experience with litigation and other processes arising from insolvency.

LITIGATION AND ARBITRATION
We provide comprehensive litigation services and
representation before local and international arbitrators and arbitration tribunals. Our team has extensive litigation experience that covers courts of all
instances including all appellate divisions. We represent our clients in the Czech Supreme Court, the
Constitutional Court and the Court of Justice of the
European Union. We handle all stages of settlement

PUBLIC CONTRACTS
We provide comprehensive legal assistance with
public procurement for both contracting authorities and tenderers. We take care of the drafting of
all procurement documents and contracts and assist with each stage of tender assessment and procurement procedures, including the preparation of
any templates. We represent our clients in any re-
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views carried out by the Office for the Protection of
Competition.
Please visit our website www.achourpartners.com to
learn more about other areas of our legal expertise.

SELECTED REFERENCES
Achour & Partners has played a key role in transactions including:
Advising the Irish fund LEVERIS on its financial
dealings
Advising a major foreign bank on the refinancing of
loans valued at EUR 35 million
Representing the German company Delivery Hero
Holding GmbH in its acquisition of Czech and Slovak
online restaurant food delivery service Dáme Jídlo
Advising on the completion of an approx. CZK
1.2 billion administrative complex in outer Prague
Advising a top investment group on the construction of a residential complex in Kladno
Advising a contracting authority on its role in a CZK
1.6 billion residential development in outer Prague
including the revitalisation of the surrounding area

Representing the Indian start-up ZOMATO in its
acquisition of Czech and Slovak online restaurant
guides Lunchtime.cz and Obedovat.sk
Advising a private equity fund on its acquisition of
an approx. CZK 1 billion majority stake in a healthcare solution provider, including designing the acquisition and shareholding structures
Advising České dráhy, a.s. (Czech Railways) on the
purchase of twenty locomotives worth a total of CZK
3.5 billion
Assisting Prague Public Transport Company with
the creation of a joint venture to develop sites affected by the construction of a new metro line
Advising Prague Public Transport Company on the
financing of its fleet upgrade
Advising Prague Public Transport Company on the
redevelopment of Českomoravská and Kačerov
metro stations in central Prague
Providing comprehensive legal advice to major
Czech development and construction group Trigema on an administrative building project in Prague
with a leasable area of over 80,000 square metres
Acting for Trigema in the acquisition and implementation of the SMART BYTY (smart apartments) project in Prague 13
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Advising Trigema on the acquisition and implementation of the Roztoky Science and Technology Park
project in the Czech Republic
Representing STRABAG, one of Europe’s largest construction companies in the construction of an approx. CZK 4 billion energy plant in Ukraine
Representing STRABAG in several disputes with investors and subcontractors, including successfully
defending the client’s interests in arbitration under
the International Chamber of Commerce rules
Advising major retail chain LIDL on the construction
and development of supermarkets in the Czech Republic and Slovakia, including related competition
issues and legal disputes
Defending the City of Pilsen against the claims of
a developer related to the failure to go ahead with
construction of a business, administrative and community centre
Advising leading Czech developer J & T REAL ESTATE on the implementation of the Kampa Residence project in central Prague
Advising the Czech Ministry of Finance on its Building Capacities programme, including cooperating
with Norwegian public institutions and other regional and local authorities and undertaking a legal
assessment of public subsidy rules
Representing the City of Prague (Prague City Hall
inspections department) in multiple public procurement cases
Acting for state agency CzechTourism in all public
procurement issues related to the lease of advertising space at the 2015 Milan EXPO

ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.
Panská 7 — Kaunický palác
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 270 006 111
e-mail: office@achourpartners.com
www.achourpartners.com
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AK RHK, s.r.o.
AK RHK, s.r.o. is a family-run law firm dating back
more than a quarter-century.
We are just the right size – our team is large enough to
provide a true professional for every field of law, and
small enough to make sure that you will be given individual care by the owners too.
We have been adhering to our three principles since
the beginning. These principles are the loyalty towards clients, legal expertise and ethical conduct.
We don’t strive to be the largest law firm, but a firm
that always offers you an optimal solution for every
problem you encounter in your life – because such
approach is the best for our clients.
From cents to billions – our specialized department
has effective tools for claims recovery, regardless
their size and complexity;
from a driveway to a city bypass – we are successful
in administrative proceedings of all kinds, as well as
at The Supreme Administrative Court;
from your neighbour to the Supreme Courts – no
matter whether aiming for victory or settlement,
you can always rely on us;
from municipalities to cities, from local offices to
large ministries – we provide legal support to various subject of public law;
from a patient to a hospital – we protect patients’
rights and provide legal support to health care
institutions;

from a property settlement to child custody – we
effectively settle and adjust family and property relations, we handle divorces effectively and we are
considerate and thoughtful when making underage
child arrangements;
from a by-law to constitutional law – we put emphasis on detailed and thorough knowledge of constitutional law and the procedures of its protection.
We are successful at the Constitutional Court;
from an employee to an employer – we handle occupational and employee relations, occupational
health and safety matters, internal regulations, as
well as material and nonmaterial damage;
from an idea to a completed work – we protect tangible and intangible assets, copyrights and industrial property, know-hows and trade secrets, patents
and inventions;
from offences to crimes – we provide effective legal
help in criminal proceedings, setting up claims of
injured parties, and we provide complex legal defense services. We address criminal liability of legal
persons;
from self-employment to multinational corporations – we support business corporations as well as
foundations, manage compliance programs, GDPR
and everything related to running small, medium
and large enterprises.
You can find more information about our law firm
and its past, present and future on our website. Go to
www.akrhk.cz to find our contact form and our lawyers’ profiles.
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Our clients know they can rely on us completely just
like they rely on their family physicians.
We stand by you from the beginning until the end.

JUDr. Tomáš Hlaváček, advokát

JUDr. Zdeněk Krampera, advokát

Mgr. David Hlaváček, advokát

JUDr. Ondřej Krampera LL.M., advokát

AK RHK, s.r.o.
Kořenského 1107/15
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 257 311 083
e-mail: akrhk@akrhk.cz
www.akrhk.cz
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advisory group

ARROWS advisory group
An advisory group providing legal consultancy,
accounting and tax services, as well as other services related to business and other activities.

companies closely collaborate with ARROWS dotace,
s.r.o. (subsidies and funding), and ARROWS pojištění
s.r.o. (insurance).

We combine law consultancy with tax and accounting
advisory and closely collaborate with insurance consultants and specialists in subsidies and funding.

The greatest expertise ARROWS advisory group has is
in achieved in transactions, special corporate law, labour law, tax law, and public contracts. All our clients’
issues are taken care of in a close connection of the
law and tax perspectives.

LEGAL AND ACCOUNTING CONSULTANCY
Law services for your clients are provided by ARROWS
advokátní kancelář, s.r.o. (law) in close connection
with tax advisory services delivered by ARROWS
tax & accounting, s.r.o. In individual projects, both

ADVISORY ONE STOP SHOP
During just one visit to our offices, our clients can sort
out practically everything and thus save considerable
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amounts of time and money. Our motto “law and tax
without limits” says it all for us.
Our advisory group is based in Prague but we actually
provide law and tax services across the Czech Republic and abroad, primarily from our headquarters in
Prague and our branch offices in Hradec Králové and
Olomouc. We have subsidiaries and contact points in
Ostrava, Pardubice, Plzeň, Liberec, and in the other regional capitals in the Czech Republic.
We have 60 lawyers in the Czech Republic and our total
employee count exceeds 100. The ARROWS legal network works hand in hand with foreign member offices
to provide legal services across the entire Central and
Eastern Europe region. By the number of lawyers registered with the Czech Bar Association, ARROWS advokátní kancelář is one of the biggest law firms in the
Czech Republic.
ARROWS advokátní kancelář was recognized in the Law
Firm of the Year awards in 2015, 2016, 2017 and 2018.

WHO MANAGES OUR PROJECTS?
Each partner has his/her own role in the company and
is a guide to the client and a guarantor in different legal
areas and specializations.

Public Procurement and Subsidies - Pavel Staněk
stanek@arws.cz I 910 058 058

Criminal law, compliance - Libor Zbořil
zboril@arws.cz I 910 058 058

Real estate and development - Lukáš Slanina
slanina@arws.cz I 910 058 058

Corporate Disputes - Vojtech Suchard
sucharda@arws.cz I 910 058 058

Financial law - Jáchym Petřík
petrik@arws.cz I 910 058 058

Healthcare - Jakub Dohnal
dohnal@arws.cz I 910 058 058

Collection - Tomáš Pertot
pertot@arws.cz I 910 058 058

ARROWS advisory group
V Jámě 699/1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 910 058 058
e-mail: office@arws.cz
www.arws.cz
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Becker a Poliakoff, s.r.o.,
advokátní kancelář
The Becker a Poliakoff, s.r.o. law firm has
been active in the Czech market since 1992.
It is part of the international network of the
Becker & Poliakoff, P.A. law firm based in Fort
Lauderdale, Florida, USA.
The firm’s parent company, Becker & Poliakoff, P.A.,
was founded in 1972 by two partners, Alan Becker and
Gary Poliakoff. Becker & Poliakoff, P.A. currently employs more than 150 lawyers around the world. With
its two partners and a team of senior and junior lawyers and articled clerks, students and administrative
employees, the Prague office is ranked among medium-size firms in its field. All lawyers and articled clerks
are registered in the Czech Bar Association.

BECKER & POLIAKOFF’S EXPERIENCE
Becker a Poliakoff, s.r.o. offers comprehensive legal
services in these areas:
commercial law
European Union law
labour law
real estate and construction law
gaming law
The firm also specializes and provides legal consultancy in these fields:
energy
personal data protection

consumer protection
litigation
administrative and judicial proceedings
telecommunication, media and intellectual
property
procurement and selection procedures/tenders

BECKER & POLIAKOFF CONSULTING, A.S.
Besides the law firm, Becker a Poliakoff Consulting
a.s. is also active in the Czech Republic. The company
focuses on providing strategic consultancy for clients
in the public sector, primarily government authorities
and municipalities, and ensures the presentation of
client’s needs as a part of the contact agenda.
Thanks to our close cooperation with experts in the
fine arts, since 2012 we offer consultancy, legal advisory and assistance in the sale and purchase of art
through our specialized division. This includes development of the concept pf private art collections in
all areas of the fine arts. We specialize in particular in
Czech contemporary and modern art, as well as 19th
and 20th century world art.

BECKER & POLIAKOFF  ENTERPRISE FLORIDA
Becker & Poliakoff s.r.o. represents interests of Florida.
Inc. (EFI), an entity founded and existing on the basis
of cooperation between the private and public sector,
whose goal is to support economic development in
the state of Florida. In these activities EFI works close-
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ly with and is financed by private sector businesses as
well as the state of Florida. EFI is prepared to support
entrepreneurs and companies that are considering
Florida as a place to do business.

Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 900 000
e-mail: office@becker-poliakoff.cz
www.becker-poliakoff.cz
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CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang, advokáti, v.o.s.
CMS was among the first foreign law firms to
open in the Czech Republic in 1991. Having
more than 25 years of experience in the local
market, CMS offers a full range of commercial
legal services and extensive experience and
knowledge of the local landscape.
We have a team of over 40 Czech and internationally qualified lawyers based in our Prague office.
Whether you plan to conduct a transaction or conclude a commercial agreement under Czech or English law, we have the resources available ‘on the
ground’ to staff it locally.
Our practice groups have advised on some of
the highest profile transactions in the financial
services, TMC, energy, consumer products, automotive, lifesciences and real estate sectors in the
Czech Republic.
We strive to develop strong, long-term relationships with our clients and pride ourselves on the
fact that many of our transactional clients retain us
for on-going legal work and strategic projects for
many years after the initial instruction.
If you need legal support in the Czech Republic,
be it on the expansion of your business through
an acquisition or greenfield investment, complex
regulatory issues or your day-to-day business operations, please contact one of our team.

YOUR WORLD FIRST
Every day your world is changing – presenting new challenges, new risks – but also new opportunities. CMS has
more than 4,500 law and tax experts based across over
70 international offices, who help organisations thrive in
changing times.
In a competitive legal market, we stand apart through
our deep commitment to understanding our clients’
business and the sectors and countries in which we operate. Through our technical rigour, strategic expertise
and deep focus on building long-term partnerships, we
are committed to putting our clients and their business
success first.

ADVISING ON HEADLINE TRANSACTIONS AND CASES
Corporate / M & A
Advent International on the CEE aspects of the acquisition of the Zentiva portfolio in multiple jurisdictions
across Europe.
Liberty Global on the Czech, Hungarian and Romanian aspects of Vodafone’s acquisition of Liberty
Global’s European assets.
Mid Europa Partners on the sale of Alpha Medical and
AeskuLab businesses in Slovakia and the Czech Republic to Unilabs, the largest healthcare transaction
in Central Europe since 2008.
Clarion Capital Partners on the USD 320m sale of
Moravia IT to UK listed language support company
RWS.

C

334 | 2019 | The Leading Law Firms

Nordic Partners on the EUR 175m sale of Hamé to Oslo-listed food group Orkla.
Miton, Enern and In-Bridge on the sale of Slevomat
Group, a company holding deal websites in the
Czech Republic and Slovakia, to UK-based travel
company Secret Escapes.

Dispute resolution
Fidelity National Financial, as an insurer to the buyer,
in a dispute over the Radio Free Europe HQ in Prague.
Siemens and its insurers in a major multimillion euro
damage claims regarding the delivery and use of
faulty electrical devices.
Vodafone in the first stand-alone competition dispute with a competitor regarding margin squeeze
with respect to the provision and access to broadband xDSL internet.

Real Estate
Deka Immobilien on its EUR 460 million acquisition,
and acquisition financing of a Czech logistics portfolio from CTP Group.
Deka Immobilien on the acquisition of the prestigious
building complex ‘The Park’ in Prague, the largest office transaction to date in the Czech Republic.
A joint venture between VGP and Allianz Real Estate
on the acquisition of several new logistics properties
in the Czech Republic and Germany and on the subsequent acquisition of 19 logistics halls in Germany,
Czech Republic and Hungary.
REICO, a real estate leading Czech real estate investment company and subsidiary of Česká spořitelna
(Erste Bank), on the CZK 2.3bn (approx EUR 90m) acquisition of the Metronom Business Center from HB
Reavis.
Invesco Real Estate on the sale of shopping centre
Varyáda situated in Karlovy Vary to European Property Group.
Prologis on the acquisition of the Westgate Park Rudná from Europa Capital.
PGIM Real Estate on the cross-border sale of 6 logistic
projects in the Czech Republic and Poland to Blackstone and on the sale of Amazon distribution centre
in Prague - Ruzyně to AEW.
Amundi on the acquisition of the Praha City Centre
from Curson Capital Partners III, a core-plus fund
advised by Tristan Capital Partners.

Banking & Finance
Česka spořitelna on the EUR 175m refinancing and
financing to Passerinvest group in relation to the
purchase of a major office complex in Prague.
Komerční banka, Česka spořitelna Slovenská sporitelña and Citi in relation to the financing for the
Czech online travel services group Invia with businesses across Germany and CEE.
Cinven on the acquisition, including the financing,
of Partner in Pet Food (PPF), a leading European
pet food manufacturer, from Pamplona Capital
Management.

Energy, Projects & Construction
T-Systems with a consortium partner in the public
tender for the development and operation of an Electronic Toll System in the Czech Republic.
EnerCap on the sale of an 18MW wind farm in the
Czech Republic to Lithuania’s Achema Group.

About CMS
Founded in 1999, CMS is a full-service top 10 international law firm, the largest in Europe, based on the number of lawyers. With more than 70 offices in 40 countries
across the world, employing over 4,500 lawyers, CMS
has longstanding expertise both at advising in its local
jurisdictions and across borders. CMS acts for a large
number of Fortune 500 companies and the FT European
500 and for the majority of the DAX 30.
CMS provides a wide range of expertise across 18 expert practice and sector areas including Banking and
Finance, Commercial, Competition, Corporate, Dispute
Resolution, Employment, Energy, Intellectual Property,
Lifesciences, Real Estate, TMT and Tax.

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang,
advokáti, v.o.s.
Na Poříčí 1079/3a — Palladium
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 296 798 111
e-mail: prague@cms-cmno.com
www.cms.law
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DBK PARTNERS,
advokátní kancelář, s.r.o.
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.,
(hereinafter also as “DBK PARTNERS” or the
“Law Office”) is a prominent Czech law office
providing comprehensive legal services since
1998. DBK PARTNERS has a team of experienced
and qualified lawyers focusing on various fields
of law.
The Law Office provides its services in close co-operation with a wide range of external experts, from
partner lawyers-specialists to judicial experts, auditors, tax advisors and translators.DBK PARTNERS
also co-operates in the long term with foreign law
offices throughout Europe and elsewhere in the
world.

The partners in the law office are currently as
follows:
JUDr. Ondřej David, Ph.D.
focuses especially on commercial,
corporate governance and tax law,
and also has considerable experience in the area of energy law.
Ondřej is the law office’s managing
partner and is responsible for its
strategy. He co-authored the Wolters Kluwer Commentary on the New Civil Code and also
published a number of other specialised publications.
He occasionally holds lectures for the public.

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

Mgr. Petr Burzanovský
is active especially in commercial
and civil law and law of real
estate. He has years of experience
in litigation and arbitration,
mainly in commercial disputes.

JUDr. Vladimíra Knoblochová,
DiS.
focuses primarily on corporate
and contractual law, M & A, due
dili-gence, collective investments and international transactions. Vladimíra co-authored the
Wolters Kluwer Commentary on the New Civil Code
and also published a number of other specialised
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publications. She occasionally holds lectures for the
public.

DBK PARTNERS provides legal services especially
in the following areas:
commercial law and company law;
transformations of companies, acquisitions, transaction consultancy;
public procurement;
tax law;
corporate governance;
contract law;
criminal law;
litigation, arbitration and other proceedings.

TRANSFORMATIONS OF COMPANIES,
ACQUISITIONS, TRANSACTION CONSULTANCY
The field of mergers & acquisitions (M & A) is one of the
cornerstones of DBK PARTNERS’ practice. As a matter
of fact, its services in this area go beyond the field of
law and also comprise accounting, expert and tax advice.The legal services provided by DBK PARTNERS are
distinguished by their comprehensive nature, exceeding usual M & A transactions.
In many cases, the Law Office already stands by the
clients’ side when the investment is being contemplated and helps not only implement the transaction,
but also set its suitable structure. It provides assistance in securing the transaction financing, including
drafting of the related documents and, of course, also
provides post-transaction consultancy.

The services provided by DBK PARTNERS within
transaction consultancy include especially:
detailed preparation of the structure of the
transaction;
performance of a legal audit (due diligence);
arranging for tax and accounting due diligence by
co-operating tax and accounting advisers;
preparation and discussion of the transaction
documentation;
drawing up the transformation project;
control of compliance with the relevant legislation;
legal advice in securing transaction financing;
post-transaction consultancy.

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

The legal services provided by the Law Office
in the area of commercial and corporate law
include, in particular:

foundation of new companies and corporate
agenda of business companies;
drawing up business contracts according to the
needs and requirements of the client, including
proposals for appropriate securing of obligations, negotiations with the counterparty on the
terms and conditions and content of the contractual documentation;
preparation of legal opinions.

PUBLIC PROCUREMENT
DBK PARTNERS provide legal services related to
public procurement both to contracting entities
and to the individual tenderers. Contracting entities
are offered comprehensive legal services and assistance during the entire tendering process.

In the field of public procurement, we provide
especially the following legal services:
legal advice in connection with the preparation
of the tender specifications;
comprehensive legal services in the implementation of the tender procedure for public contracts;
drafting legal documents for selection
procedures;
processing objections against decisions of the
contracting entity;
follow-up legal services, such as drafting of contracts, processing comments on them, etc.

TAX LAW
In the field of tax law, DBK PARTNERS provide services related to a number of tax issues regarding
both local and international taxation. Specifically,
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the tax advice comprises the structuring of up-front foreign investment, financing of international operations,
cross-border transactions and business restructuring. In
the area of indirect taxation, DBK PARTNERS specialise
in value-added tax.

The services provided in the field of tax law include,
in particular:
tax aspects of mergers and acquisitions;
international taxation and designing suitable tax
structures;
addressing tax disputes and negotiations with tax authorities and courts;
assessment of transactions in terms of VAT and proposing appropriate procedures.

CORPORATE GOVERNANCE

preparation of general terms and conditions.

CRIMINAL LAW
DBK PARTNERS provides comprehensive legal services in the field of criminal law, not only relating
to the representation of natural persons or legal entities before the criminal courts, but we also represent the victims in the adhesion procedure.

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

The Law Office helps its clients set up an effective system of rules for corporate governance that corre-sponds
to the actual needs of any given company or corporate
group (affiliated entities).

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

The legal services provided by Law Office in the
area of corporate governance include, in particular:

DBK PARTNERS’ CLIENTS

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

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

CONTRACT LAW
Services provided by DBK PARTNERS must, of course,
also include the preparation and review of contract-ing
documents related to the clients’ business or their private matters.

The legal services provided by the Law Office in
the area of contract law include, in particular:
drafting and reviewing contractual documents;
in-depth analysis of the agreed rights and obligations and risk mitigation for the client;

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 244 912 463
e-mail: ak@dbkp.cz
www.dbkp.cz
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Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
Dentons is the world’s largest law firm, delivering quality and value to clients around the
globe.
Dentons is a leader on the Acritas Global Elite
Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner
and recognized by prominent business and legal
publications for its innovations in client service,
including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw
Global Referral Network. Dentons' polycentric
approach and world-class talent challenge the
status quo to advance client interests in more than
170 locations serving 75-plus countries.

steadily top ranked in various areas of law by the
independent international professional directories,
such as Chambers Global and Europe, Legal 500 and
IFLR 1000.

PRAGUE OFFICE
Dentons legal team, comprising of 68 lawyers
including 16 partners, has been active in the
Czech market since 1991. Our services cover both
transactional activity and legal issues associated
with day-to-day corporate agenda. We advise many
foreign and domestic clients in various areas of
business life, including corporate law (mergers
and acquisitions, joint ventures, restructuring and
corporate governance), private equity/venture
capital, banking, finance and capital markets, real
estate transactions.
We are also very active in employment, criminal
and competition law as well as in the area of
regulatory law, compliance and dispute resolution.
Both practice groups and individual lawyers are

Michal Hink is the Dentons Czech Republic
Managing Partner since January 1, 2019, when he
took over the leadership from Ladislav Štorek. Hink
is a partner and Co-Head of the Real Estate practice
in Prague.
He has 18 years of experience advising on major real
estate acquisitions, disposals and developments in
the Czech Republic, Slovakia and wider CEE region.
He regularly advises on real estate M & A, financing
and leasing transactions, logistics and built-to
suit projects, and regulatory aspects of real estate
development.
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SELECTED RECOGNITION
CEE Law Firm of the Year, Chambers Europe Awards
2018 and 2015
International Firm of the Year, The Lawyer Awards
2017
Europe Law Firm of the Year, Chambers Europe
Awards 2017
International Law Firm of the Year in the Czech Republic 2016, EPRAVO.CZ
9 x Real Estate Law Firm of the Year in the Czech Republic, EPRAVO.CZ
Best Firm in the Czech Republic, IFLR Women in
Business Law Awards 2016 and 2017

SELECTED TRANSACTIONS
Advising Rockaway in relation to the establishment of a major joint venture with the EPH and
PPF groups, and on related transfer of the relevant
e-commerce businesses.
Advising Draslovka Holding on its global expansion,
including on the acquisition of Agrisoil, a South African distributor of fumigants.
Advising Seven Energy Group on several potential
acquisitions of conventional power plants across
Europa, including on their participation in a competitive auction process for acquisition of power
plants in Megalopoli and Meliti in Greece from PPC.
Advising KKCG in relation to the construction of
a methanol plant in the US.
Advising Residomo on the issuance of senior secured bonds with the total value of €680 million.
Advising R2G on the USD$260 million financing of
the acquisition of First Quality Nonwovens Inc. and
First Quality Nonwovens (Wuxi) Co., Ltd., leading US
and China manufacturers of nonwovens for consumer, health care and industrial products.
Advising Rockaway on the €80 million refinancing
of Invia Group, one of Europe’s leading online travel
agencies.
Advising Raiffeisenbank on the refinancing of Tristone Flowtech Group.
Advising Komerční banka as creditor in connection
with the restructuring and insolvency proceedings
of certain companies from Vítkovice Machinery
Group.
Providing complex advisory to MOTORPAL in connection with the successful reorganization.
Advising the UK fund Alcentra in connection with
the insolvency of OKD, the mining company.

Advising CPI Property Group on the acquisition of
a portfolio of 11 retail properties from CBRE, including six major regional shopping centers located in
the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania
and on the related refinancing of the shopping centers in Poland, the Czech Republic and Hungary.
Advising Penta Investments on the sale of Florentinum, the largest office and business complex in the
center of Prague to the Chinese CEFC Group.
Advising HB Reavis on the sale of Metronom Business Center to ČS nemovitostní fond.
Advising Guyana Holding on the sale of 100% ownership interest in Škodův palác s.r.o. as the owner of
Škodův palác in Prague 1.
Advising Skanska Property on the sale of administrative buildings Visionary and FIVE.
Advising Stage Capital on the sale of two logistics
parks located close to Plzeň to CBRE.
Defending Residomo in various litigation against
ARCA group with total value of several billion Czech
crowns.
Successfully representing Sev.en EC, an operator of
the Czech power plant Chvaletice, before the Supreme Administrative Court of the Czech Republic
in relation to the reimbursement of gift tax from the
Czech state, imposed onto the free carbon dioxide
emission allowances in 2011 and 2012 in breach of
EU law.

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

The Leading Law Firms | 2019 | 341

DIAMANT & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
DIAMANT & PARTNERS chaired by its founder Mgr. Ing. Michal Diamant offers its clients
a wide range of legal services with the emphasis on quality and individual approach.

ABOUT US
We are a modern independent law firm of the 21st
century with a young talented team focused on
the complex resolution of our clients’ problems.
Our office is situated in the very heart of Prague, at
Charles Square 17, right next to the metro B and
tram stops, with private parking for our clients. We
utilise state-of-the-art technologies (the private
cloud, online communication, electronic outputs,
bank-level encryption), and we pay close attention
to the above-standard security of all of the sensitive data that is protected at bank level.
We provide legal services to Czech and foreign
entities with the emphasis on quality, exceptional
personal approach, high work commitment, and
maximum support of our client’s interests. We fully
understand entrepreneurial needs – since we are
entrepreneurs ourselves.
We provide our clients with creative and efficient
solutions, we cooperate closely with top specialists – including a lawyer who has many years of
practical experience in the executor’s office, an
insolvency administrator with special permis-

sion, selected executors, notaries, experts and tax
advisors.

SPECIALIZATION
When providing legal services, we assist with cases
from various legal areas.

We focus on:
Corporate and business consultation;
Real estate law;
Criminal law;
Conflict resolution;
Civil law;
Administration and protection of personal
property;
Debt
collection
(execution,
insolvency
proceedings).

HOW CAN WE BE OF ASSISTANCE TO YOU?
We will prepare or revise transaction
documentation;
We will walk you through the due diligence process when you decide to buy or sell a company or
property;
We will represent you in litigations, uncontested
proceedings, arbitration proceedings;
We will be your expert consultant;
We will establish your new company;
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We will provide you legal defence at any stage of
the criminal proceedings;
We will set parameters for optimal operation of
your business;
We will recover your claims and defend you against
unauthorised third party claims.

AWARDS
Our law firm continues in the success of its founder,
Mgr. Ing. Michal Diamant, who was recognised with
the Global Law Experts – Recommended Attorney
Award. Thanks to above-standard and precise legal
services, our law firm has received numerous awards
from renowned organisations:
Global Law Experts – Recommended Firm celebrating excellence, innovation, and performance
throughout the legal community
Corporate LiveWire – Winner Legal Awards 2016
(Corporate Lawyer of the Year) celebrating the talents and continued dedication of award winners
who excel in their performance and customer
satisfaction
Corporate LiveWire – Winner Global Awards 2017
(Excellence in Corporate Law Services)
Global Excellence awards 2019 – Best Corporate & Commercial Law Firm
IAE Award 2019 – Tax Law
We very much appreciate these awards. They are
proof of our high-quality work and motivate us to the
ongoing development and achievement of victories
for our clients.

DIAMANT & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Karlovo náměstí 288/17
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 212 247 232
e-mail: info@diamantpartners.com
www.diamantpartners.com
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DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
DUNOVSKÁ & PARTNERS LLC, attorneys at law
provide complex legal services with a special
focus on Commercial law, especially Financial
and Banking law, the Law of Obligations and
Corporate law.
Partners - Barbora Simon Dunovská, David Urbanec and Jan Vavřina – are experienced lawyers with
extensive practice as attorneys.
Our specific expertise and experience gathered
over many years of practice allows us to offer legal services for transactions involving all types of
financing as well as non-performing loan and risk
credit analysis, work outs, credit and corporate
restructuring and insolvency law related issues.
Experience with resolving problematic and complicated cases and the ability to grasp the core of
the problem enables us to achieve the most effective solution. We emphasize our dynamic relation and close communication with the client as
well as a personal and active outcome-oriented
approach.
DUNOVSKÁ & PARTNERS LLC has been evaluated
every year since 2012 by The Legal 500 as one of
leading recommended firms in the Czech Republic in respect of the areas of Banking, Finance and
Capital Markets. The Firm is described as a “Banking & Finance boutique”, though its expertise covers many areas and disciplines.

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

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

OUR CLIENTS
On a long-term basis, we represent important clients
from the banking and financial sectors as well as leading investment groups, e.g.:
Československá obchodní banka, a.s.
HSBC France – pobočka Praha
Česká spořitelna, a.s.
ČSOB Factoring, a.s.
Odyssey 44, a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
Banka CREDITAS a.s.
Penta Investments, s.r.o.
BELET HOLDINGS LIMITED
VÚB a.s.
AUTOCONT a.s.
TNT Express Worldwide, spol. s r.o.
BONATRANS GROUP a.s.
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CS STEEL a.s.
LES PRODUCTIONS UNIQUE INC.
AZURELINK LIMITED (previously TICKETPRO
LIMITED)
Arconic Czech s.r.o.
Moravia Systems a.s.
JIHLAVAN, a.s.
Czech Aerospace Industries, s.r.o.
MULTIMEDIA SYSTEMS s.r.o.
Mercuria Energy Trading SA

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

dates in complex and difficult restructuring and finance cases for corporate clients. In the past 3 years,
we have provided legal advice on restructurings exceeding in total CZK 30 billion.
We are successful in expanding our practice and clientele in the area of M & A where we assist not only
in due diligence procedures of target companies and
in negotiating and drafting SPA’s but also in arranging
documentation for financing the M & A transactions
and repayment thereof. During the last 3 years, we
carried out successfully a number of mergers and acquisitions in a total amount of approx. CZK 37 billion,
for example the capital entry of Odyssey 44 into DIRECT insurance company, a dynamic emerging player on the non-life insurance market. We have experience with complex corporate restructurings including
the difficult procedures of corporate transformation,
such as spin-off by absorption. As a standard service,
we also provide corporate advisory to our clients.
Our experience in complex insolvency proceedings
is as representative of creditors. In order to deepen
expertise in our insolvency practice we also operate
an insolvency administrator through the company AB
Insolvence v.o.s.
Representation of clients in court and arbitration
proceedings forms an inseparable part of our specialization. Amongst our many recent successes in this
area, we can highlight a successful defence of ČSOB
regarding exercise of bank guarantees issued in connection with the reconstruction of Chvaletice power
plant.

CURRENT REFERENCES
Banking and Financing
Advisory and representation of ČSOB regarding
defense of the bank’s position as issuer of advance
payment and performance guarantees issued under the instruction of Královopolská Ria in favour
of Sev.en EC in connection with the reconstruction
of Chvaletice power plant, legal assistance with
exercise of guarantees and counter-guarantees,
representation of the bank in numerous connected
lawsuits.
Legal assistance to HSBC with regard to loan exposure towards a leading global producer of heavy
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machine tools, revision and drafting of new loan
and security documentation (almost all types of security involved).
Legal support to ČSOB in acquisition finance projects, especially the SME sector, legal due-diligence
of target companies and assets serving as collateral,
legal opinions on SPAs and selected additional documents (evaluation or risks, deficiencies and advice
on amendments), drafting of capacity opinions.
Legal advisory to HSBC with claims against a world
leading smartphone producer in connection with
unlawful drawing of stand-by letter of credit.
Drafting of complete loan and security documentation for Raiffeisenbank with regard to a loan facility
provided for financing of agriculture real estate purchase in the amount of EUR 24 mil. financing of real
estate acquisition.
Revision and drafting of amended factoring and
security documentation for ČSOB Factoring reflecting the specifics of a global assignment of receivables within recourse, non-recourse and true-sale
factoring.

Insolvency and Financial Restructuring
Organizing a tender for sale of unpaid loan receivables of ČSOB in the amount of approx. CZK 1 billion, drafting of tender documentation, organizing
tender procedures including the due diligence
process, drafting and negotiation of transaction
documentation.
Legal advice to ČS regarding the recovery of loan
receivables from a leading processor of skins and
hides facing insolvency, drafting of insolvency petition and registration of claims, representation in
creditors’ committee, recovery of pledged receivables from local and foreign debtors.
Legal advisory to HSBC regarding loan exposure
arising from non-recourse factoring provided to
a eading European company engaged in distribution and wholesale of mobile phones.
Legal advice to ČSOB with restructuring the loan
exposure and security of a leading Czech producer
of textiles, analysis of loan and security documentation, Standstill agreement and further representation in insolvency proceedings (registration of
claims, membership in creditors committee etc.),
assistance with search for strategic or financial investor and subsequent sale of loan receivables to an
investor.

Legal advisory to ČSOB regarding the restructuring
of a EUR 30 million (approx. CZK 762 million) loan
exposure towards a debtor from a group operating
in the construction and technology supplies sector. Analysis of the restructuring plan, analysis of
risks and impacts of the envisaged restructuring on
bank’s loan receivables, including security thereof.
Legal assistance to ČS with restructuring loan exposure towards a company specialising in landscape,
subterranean and mining constructions including
the enforcement of security instruments.
Legal advisory with restructuring of a holding
structure of one of Sberbank’s debtor’s operating
in biogas power plants sector, analysis of restructuring plan of the group, including the analysis of
risks and impacts of the envisaged restructuring on
bank’s loan receivables, including security thereof.

Mergers & Acquisitions, Corporate Law
Legal representation of Odyssey 44, a.s. regarding
negotiation and execution of contractual documentation for acquisition of 50% share of Direct
pojišťovna, a.s. and legal advice in drafting and filing
a request to Czech National Bank and Office for Protection of Competition for approval of acquisition of
qualifying shareholding in the insurance company,
including drafting of loan, option and security documentation related to financing of the insurance
company.
Complex legal advisory to AUTOCONT in corporate
trasformation involving two companies from client’s group, in form of a cross merger of a joint stock
company with its subsidiary a limited liability company which ceases to exist as a result of the merger.
Advice in consequent change of legal form of the
successor company from a joint stock company to
a limited liability company.
Legal advisory to LES PRODUCTION UNIQUE INC.
in the matter of securing financing of costs for promotion of Rolling Stones concert in Prague (7/2018)
including advising with negotiation and execution
of contractual documentation with Rolling Stones
managers, the financing partner (Bestsport, member of PPF group) and other contractual partners
and suppliers of services for the concert promotion.
Complex legal advisory to ČSOB regarding an acquisition finance project involving purchase of shares in
a company engaged in sales and service of machinery for cutting operation and 3D.
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Legal representation and advisory to TICKETPRO
LIMITED in the process of sale of selected assets
(Czech and Polish subsidiaries) to Ticketmaster/
Live Nation, a worldwide leader in ticketing and live
entertainment.
Legal support to ČSOB in acquisition finance projects – SME segment, legal due diligence of the target
company and secured assets, legal opinion on SPAs
selected additional documents, drafting of capacity
opinions.
Legal advisory to Odyssey 44 in a real estate investment project, structuring the transaction, due
diligence, drafting and negotiating of transaction
documentation including shareholders agreement,
advising in subsequent resale of the real estate
portfolio.

OUR TEAM:
JUDr. Barbora Simon Dunovská,
managing partner
Barbora Simon Dunovská is
a partner of DUNOVSKÁ & PARTNERS. She started her professional career in 1993 in one of the first
private law firms in Prague, became a partner in 1995 and led a team of lawyers specialized in financial law and banking till December 31,
2008. She focuses on legal advisory to leading banking
and investment institutions and businesses.
Barbora Simon Dunovská is listed from the 2012 editions of The Legal 500 for Europe, Middle East & Africa
as recommended lawyer for the areas of Banking, Finance and Capital markets.
Barbora Simon Dunovská is listed amongst the leading
Czech female lawyers in the latest survey compiled by
the magazine Legal Advisor (Právní rádce).

Mgr. David Urbanec,
partner
He started his professional career in 2000 in one of the first
private law firms in Prague and
was partner from 2006 to 2008.
One of his main responsibilities
is litigation. David Urbanec is a correspondent of the

International Bar Association (IBA) and an arbitrator
of the Arbitration court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the
Czech Republic.
Since 2012, David Urbanec has been listed annually in
The Legal 500 for Europe, Middle East & Africa as recommended lawyer for the areas of Banking, Finance
and Capital markets.
David Urbanec has been appointed a member of the
First Senate of the Appeals Commission at the Bank
Board of the Czech National Bank.

Mgr. Ing. Jan Vavřina,
partner
He commenced his legal practice in 2000 in one of the first
private law firms in Prague, and
was a partner from 2006 to 2008.
Within the law office, Jan specializes in sectors of litigation and insolvency law.
Jan Vavřina is 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 Czech Bar Association section for insolvency law. Jan has gathered extensive experience in
the insolvency sector not only as a representative
for large creditors, but also as a practicing insolvency trustee in the company AB insolvence, v.o.s. Due
to his experience in technical fields (he graduated from Czech technical university in Prague) he is
a sought-after expert in Law of obligations and litigations, especially in the field of IT, construction and
media law.

JUDr. Michal Koňuch,
attorney
Languages: Czech, English,
Slovak
Education: Komenský University in Bratislava - Faculty of Law,
member of the Czech Bar Association (since 2013)
M & A, Banking & Finance,
Restructuring

Insolvency & Financial

The Leading Law Firms | 2019 | 347

JUDr. Aleš Hradil,
attorney
Languages: Czech, English
Education: Charles University in
Prague - Faculty of Law
Insolvency, M & A, Business law,

Mgr. Lucie Krčmářová,
attorney
Languages: Czech, English

(since 2009)

Education: Charles University in
Prague – Faculty of Law, member of the Czech Bar Association

M & A, Corporate law, Bussines relations, Labor law

Mgr. Jindřich Buša,
attorney
Languages: Czech, English,
French
Education: Masaryk University in
Brno - Faculty of Law
Insolvency, Banking & Finance, Bussines law, Law of
obligations

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 774 000
e-mail: office@dunovska.cz
www.dunovska.cz
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ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
We are the associated firm in Czech Republic of
ELIAS NEOCLEOUS & CO, Cyprus’s largest law
firm. Building on a heritage of more than fifty
years at the forefront of the legal profession in
Cyprus, ELIAS NEOCLEOUS & CO LLC is entrusted
by the largest and most respected international
companies, institutions and law firms with their
most important business.
Our firm in Prague entered to the market in the late
1990s under the name ANDREAS NEOCLEOUS & CO
and recently changed its name to ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář to match the
name of the Cyprus firm. Together with our colleagues
in Cyprus we aim to serve our clients via an ambitious
and dynamic partnership that strives to achieve everhigher standards of excellence through innovation
and new ways of doing business, while preserving the
core values on which our legacy is founded.
ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o., advokátní kancelář has
all the necessary know-how, resources, experience,
capability, innovation and drive to provide clients with
world-class legal advice. We pride ourselves on giving
business-oriented, practical advice to help our clients
meet their objectives. We listen to our clients to ensure that we fully understand what they are trying to
achieve, and we help them to achieve their goals by
providing them with tailored, practical business-oriented advice and assistance. Our people are known as
deal-doers: we have a well-earned reputation for finding innovative, constructive solutions to issues that

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

ELIAS NEOCLEOUS & CO s.r.o.,
advokátní kancelář
Charlese de Gaulla 3
160 00 Praha 6
Tel.:
+420 222 231 025
e-mail: olga.slehoferova@neo.law
www.neo.law
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ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
advokátní kancelář
The law firm ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS was established in 2003 by attorneys Olga Erhartová and Jindřich Vítek, attorney Ondřej Dlouhý has joined the team in 2013.
The members have practiced law for several years
in leading Czech law firms and have extensive experience in the field of commercial and corporate
law. Each of the PARTNERS supplements this common background by focusing on specific specialisation. At the present time, there work approximately 20 lawyers at our law firm.
We are lawyers but we understand what is required
in practical business life. We know that legal advice
is not important on its own but that its value lies in
helping you achieve your objectives as efficiently
as possible.We follow this principle in our practice
and strive to provide our clients with the security
and support they need in their business activities.
Our goal is always to find a pragmatic and cost-effective legal solution to each particular problem or
situation.
In order to solve all aspects of legal services properly we cooperate also with tax advisor within the
office, furthermore we can offer our clients services
of a cooperating notary, licensed expert for the valuation of immovable property and enterprises and
judicial executors. Recently we have in our team an
internal advisor for taxes and accounting.

We offer a standard of legal services that you would
expect to receive from leading law firms, including
the capacity to provide legal services in English,
and, at the same time, flexibility and tailored, commercially minded advice.
The lawyers in our office make an experienced, efficient and balanced team whose abilities are measured not only by its results, but also by the fact
that the law firm ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
has been placed among the recommended law
firms in annual Leading Law Firm of the Year organized by EPRAVO.CZ in cooperation with the Ministry of Justice of the Czech Republic and the Czech
Bar Association in 2015 in the category “Telecommunications and media” and in 2018 in three categories “Public procurement”, “Telecommunications and media” and “Information Technology”.
We have built our firm on the foundation of our experience and the results of our previous work.

AREAS OF PRACTICE
General corporate and commercial law.
Mergers and acquisitions
Establishment of companies
Corporate restructuring (transformation)
Acquisition and disposal of shareholding
interests
Liquidations
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Taking care of day-to-day corporate law matters
(general meetings, changes in share capital, Commercial Register, etc.)

Competition law. Public tenders
Public tender on the part of contracting authority
(organization of public tenders)
Public tender on the part of the bidder (preparation of perfect tender)
Merger control
Anti-competitive practices, licence and franchise
agreements
State aid
Representation before the Office for the Protection of Competition

Litigation
Representation in litigation and arbitration
Representation in administrative court proceedings, particularly public tender litigation and tax
litigation

Obligations, Securities
Obligations
Bills and other securities

Real estate and Capital Construction
Real estate transfers
Lease of real estate and non-residential premises
Contractual relations in construction
Support of development

Media and advertising
Advertising regulations, Consumer contests
Representation before the Council for Radio and
Television Broadcasting

Intellectual property
Trademarks
Copyright Law
Performers’ rights
Unfair competition

Insolvency
Advisory services in connection with bankruptcy
and composition proceedings

Information Technology
Systems integration
Contracts on SW development
Implementation
Internet Law

PARTNERS
JUDr. Olga Erhartová
Prior to starting an independent practice,
Olga Erhartová worked as a lawyer for the international taxation department in the Ministry of Finance of the Czech Republic where she was involved
in negotiating double taxation treaties. Later, she
was a member of the team at the Czech Legislative
Office in charge of the harmonisation of Czech and
EU law. From 1998-2001, she worked in the Prague
based law firm FIALA, PROFOUS, MAISNER & spol.,
where she specialised primarily in commercial, corporate and labour law.
In 2001, Olga Erhartová started her own practice focusing on commercial law, media, advertising and
trademark matters. Her clients include several radio
broadcasting operators and advertising agencies,
among others.
Olga Erhartová graduated from the Faculty of Law
at Charles University in Prague (1994) and also studied law at the College of Law at the University of
London.
She contributes regularly to Czech legal journals.
Apart from Czech, she speaks English and Russian
fluently.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Before foundation of ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS law office, Jindřich Vítek worked for more than
eight years in one of the biggest Czech law firms.
Jindřich Vítek specializes mainly in corporate and
commercial law, securities and public tenders.
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He used to be a member of Commission for the Civil
Law of the Government Legislative Council of Czech
Republic and a member of a Committee of the Minister of Environment.
Jindřich Vítek is also an arbitrator of the Arbitration
Court attached to the Czech Chamber of Commerce
and the Agricultural Chamber of the Czech Republic
and a member of the Committee of the President of
the Office for Protection of Competition for the area
of public tenders.
Actively participates in the legislative process through
preparation of bill draft laws for branches of state administration or amendment proposals for individual
deputies of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. Jindřich Vítek also gives
lectures especially for bodies of municipal and state
administration.

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 since 2013
and is responsible for a branch office in the fastest growing city in the Czech Republic Milovice. On
a long-term basis he specializes in law information
technologies, real estate law and development, contract law, family law and support of start-ups.

Jindřich Vítek graduated from West Bohemian University in Plzeň (1998). Since his graduation, he is a lecturer at Commercial Law Department of this university. In
2008 he defended a rigorous work in the field of Commercial Law and in 2012 he defended a dissertation
work in a doctor’s study program Theoretical Legal
Sciences in the same field of study. From 2002 to 2004
he externally lectured at Faculty of Humanities UK in
Prague.
He is the author of monographs Odpovědnost
statutárních orgánů obchodních společností Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s. and Neplatnost usnesení
valné hromady s.r.o. Praha – Wolters Kluwer ČR, a.s.
He is the co-author of Zákon o opatřeních ke snížení
nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Komentář. 1. vydání. Praha:
C.H. Beck, 2017, Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, Občanský zákoník I. Obecná část
(§ 1 -654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014,
MERITUM 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

ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS
advokátní kancelář
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 224 409 920
e-mail: recepce@akev.cz
www.akev.cz
Branch office:
ČSA 123
289 23 Milovice
www.ak-dlouhy.cz
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Eversheds Sutherland Dvořák Hager,
advokátní kancelář, s.r.o.
Eversheds Sutherland has a team of more than
50 lawyers in Prague and Bratislava. We are one
of the most important law firms operating in
the Czech Republic and Slovakia, having provided legal services to our clients since 2004. Until
2018, we operated in the Czech Republic and Slovakia under the name Dvořák Hager & Partners.
Worldwide, Eversheds Sutherland is ranked among
the Top 15 global law firms. The firm’s clients include
72 companies from the Fortune 100 and 61 from the
FTSE 100.
The merger with Eversheds Sutherland will benefit our
clients in particular. Within one office, we can offer experience and expertise in all areas that are relevant to
business. In addition to the Czech Republic and Slovakia, we provide legal support in the Central and Eastern
Europe region, but also in all key economic centres.
Eversheds Sutherland has more than 2,800 lawyers in
34 countries in Europe, the United States, the Middle
East, Africa and Asia. You can expect perfect quality and
service from all of them. Our common motto is "Client
Commitment. Innovative Solutions. Global Service."
Our goal is always to find the best solution for a particular situation. We listen to our clients, understand
their business and recognise what they need. We work
quickly and efficiently. We communicate clearly. Our
solutions are practical and we are not afraid to take responsibility for them.

We appreciate that our clients have been cooperating with us for a long time and that we are a partner
for them in areas where they need legal certainty.
Our lawyers have extensive experience in commercial and corporate law, including mergers & acquisitions, labour law, litigation, real estate, environment and energy, as well as other areas related to
business.
We are regularly recommended by Legal 500 for
mergers & acquisitions, commercial and corporate
law, real estate law, litigation and labour law, where
we are ranked in the top tiers.
In addition, we are recommended by Chambers & Partners for mergers & acquisitions, and corporate and energy law. In the field of labour law, this
ratings agency has ranked us in Band 1.
We have also been recognised by IFLR1000 in the
areas of mergers & acquisitions, banking & finance
and project development.
We won first place in the Labour Law category of the
Law Firm of the Year competition in 2018.
We have also been repeatedly named as a recommended law firm for banking & finance, capital markets, mergers & acquisitions, corporate law, development and real estate projects, as well as energy
and energy projects.
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PARTNERS
Stanislav Dvořák

Managing Partner | Prague

Stanislav Dvořák is a founding
partner of our law office. He
focuses on corporate law, mergers & acquisitions, capital markets and litigation. He has significant experience in the representation of clients
in administrative court proceedings, primarily in tax
matters.
Stanislav Dvořák graduated from the Faculty of Law at
Charles University in Prague where he later pursued
postgraduate studies (PhD.). He also studied at the
Thames Valley University in London and at Hamburg
University in Germany (LL.M.).
Stanislav frequently lectures, e.g. for the Union of
Legal Counsels, and contributes to professional
legal publications. His book, entitled “Merger Control”, was published by C. H. Beck. Apart from Czech,
he is fluent in English and German.

Bernhard Hager

Managing Partner | Bratislava

Republic.

Bernhard Hager is a founding
partner of our law office. He is
an Austrian attorney who is authorized to practice both in the
Czech Republic and the Slovak

In his practice Bernhard Hager concentrates
primarily on the advisory to the German speaking
clients by the corporate, energy and infrastructure
projects and in the area of construction law.

author of the monographies "Support of alternative
energy resources in the Slovak Republic” and "Service provision in Austria" as well as the comprehensive commentary on the Slovak law on public contract. Apart from German, he is fluent in English and
Slovak.

Jan Krampera

Partner | Prague
Attorney-at-law Jan Krampera
is head of the litigation department and a recommended dispute management expert in the
prestigious European Legal 500
ratings. In his practice, he specialises in representation in court and arbitration proceedings, representation in insolvency proceedings, corporate law, and
also has a wealth of experience in real estate law.
Jan cooperates with our law office since 2009.
A graduate of the Faculty of Law of Charles University, Jan also studied at Lund University in Sweden.
Besides Czech, he speaks fluent English.

Veronika Odrobinová
Partner | Prague

Veronika Odrobinová is an
attorney-at-law
specialised
in particular in employment
law, banking & finance, mergers & acquisitions and insolvency law. She joined our law office in 2013. Prior to
that, she cooperated with law firm Weinhold Legal
and Schoenherr, where she headed Employment
Law and Banking & Finance practice groups.

Bernhard Hager graduated from the Faculty of Law
at Vienna University. He lectured at the Kaunas University/Lithuania, in the year 2000 he entered the
attorney practice. Furthermore in 2002, he obtained
a postgraduate degree in competition and financial
law at the University of London (LL.M.).

Veronika Odrobinová graduated from the Faculty
of Law at Charles University and attended also an
annual study program dedicated to EU law at the
Faculty of Social Sciences of University in Toulouse.
She is a member of European Employment Lawyers
Association, board member of Czech Employment
Lawyers Association and a member of Expert Advisory Board of Association for Development of Collective Bargaining and Labor Relations.

In addition to his legal practice he also frequently
publishes and lectures on various legal topics. He is

In addition to her legal practice, Veronika Odrobinová is also active in lecturing and publishing. She
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is a co-author of "Large Book of Contract Templates"
and "Commentary to Labour Code" of C. H. Beck
and the publication Employee Share Plans. In addition to Czech, she is fluent in English and French.

Tomáš Procházka
Partner | Prague

Tomáš Procházka focuses his
practice primarily on employment law and corporate law and
has also significant experience
in litigation. Tomáš has repeatedly received top recommendation (Band 1) for Employment Law by Chambers Europe and Legal 500
rankings.
Tomáš graduated from the Faculty of Law at the
Charles University in Prague. He also studied law in
Ireland at the University of Limerick.
Tomáš actively participates in the Labour Code & Social Affairs Committee of American Chamber of Commerce, is a founding member of Czech Employment
Lawyers Association (CzELA), member of Expert Advisory Board of Association for Development of Collective Bargaining and Labor Relations. Tomáš is a mediator of collective bargaining disputes appointed by
the Ministry of Labor and Social Affairs.
In addition to his legal practice, Tomáš frequently
lectures and regularly publishes in various professional magazines. Apart from Czech, he is fluent in
English.

Stanislav Servus
Partner | Prague

Stanislav Servus focuses in particular on corporate projects,
M & A, antitrust and real estate
transactions. He has long advised private clients and family
businesses in regard to their management and ownership, successorship issues and issues of so-called
family business governance.
He also takes part in a number of legal projects in
the areas of restructuring, corporate projects, M & A,
competition law and real estate transactions, while

also focusing on projects in the field of renewable
resources. Stanislav is an active member of the
Czech Competition Law Society.
Stanislav used to work for Weinhold Legal and
Haarmann Hemmelrath law offices. He graduated
from the Faculty of Law at the Charles University in
Prague and obtained a postgraduate degree at Regensburg University (LL.M.).
He frequently lectures, e.g. for the Union of Legal
Counsels, and contributes to a number of publications. Apart from Czech, he is fluent in English and
German.

Annamária Tóthová
Partner | Bratislava

Annamária Tóthová is an attorney-at-law specialising mainly
in environmental law, law relating to the operation of industrial
facilities, waste management,
construction law and real estate law, energy law and
general regulatory activities.
She cooperates with our law office since 2006. Before
that shed worked for the office of Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH. Annamária has
participated in a number of transactions, advising
major multinational as well as Slovak corporations.
Annamária graduated from the Faculty of Law, Vienna University, Commerce Science, Vienna University
of Economics and Business and the Faculty of Commerce, University of Economics Bratislava. Apart
from Slovak, she is fluent in German and English.

Lukáš Zahrádka
Partner | Prague

Lukáš Zahrádka is an attorney-at-law specializing mainly
on M & A, corporate law, banking
and finance and real estate law.
Lukáš joined our office in 2014. Before that he worked
more than eleven years at Weinhold Legal where he
advised a wide range of Czech and international corporate clients.
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Lukáš Zahrádka graduated from the law faculty of
Charles University in Prague. In addition to his legal
practice, Lukáš Zahrádka is also active in publishing
and lecturing – he lectures, inter alia, at the University of Jan Amos Komenský in Prague within the
MBA programme. Apart from Czech, he is fluent in
English.

Areas of Practice
CORPORATE LAW, MERGERS & ACQUISITIONS
Complex advice in the area of corporate law
Due diligence
Structuring of acquisitions, transaction advice
(M & A)
Shareholders’ agreements, joint ventures
Mergers, demergers, change of legal form, other
transformations

COMMERCIAL CONTRACTS, INTERNATIONAL TRADE
AND TRANSPORT
Sale and purchase agreements
Distribution and licensing agreements
Financing of commercial transactions
Legal advice in international trade
Transport agreements

EMPLOYMENT
Employment and manager agreements
Representation in employment disputes
Legal advice in collective bargaining

FINANCING AND CAPITAL MARKETS
Loan and security agreements
Bond issues
Investment funds
Representation in administrative proceedings relating to the capital market

REAL ESTATE AND CONSTRUCTION LAW
Real estate transactions (acquisition and
development)
Lease of real estate including commercial premises
Real estate financing including leasing operations
Complex legal advice in construction

Representation in administrative proceedings relating to real estate

COMPETITION, PUBLIC PROCUREMENT, PUBLIC
PRIVATE PARTNERSHIPS
Merger control, law of cartels
State aid, investment incentives
Public procurement, PPP
Anti-competitive practices
Representation in court and administrative proceedings relating to competition

LITIGATION AND ARBITRATION
Representation in litigation and arbitration
proceedings
Protection of investments
Enforcement of receivables

INSOLVENCY AND RESTRUCTURING
Legal advice for debtors and creditors
Representation in insolvency proceedings and disputes caused by insolvency
Registration of receivables in insolvency
proceedings

ENVIRONMENTAL LAW AND WASTE MANAGEMENT
Representation in permit proceedings, EIA, IPPC
Legal advice in the area of environmental protection
Packaging regulation
Waste management

ENERGY
Legal advice in the area of renewable energy
Construction and financing of energy infrastructure
projects
Transactions relating to energy
Representation in administrative proceedings before regulatory bodies

FAMILY BUSINESSES, SUCCESSORSHIP, FAMILY
BUSINESS GOVERNANCE
Comprehensive legal support in successorship cases and transfers of business across generations
Family business governance and family governance
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Structuring of family holdings
Investments of family businesses and their
protection
Inheritance and succession plans

PERSONAL DATA PROTECTION, GDPR
Comprehensive audits
Implementation of the GDPR
Contract advisory
Consumer relations advisory, including regulation
of e-commerce
Representation before the Office for Personal Data
Protection

GAMING REGULATION
Comprehensive legal support for gaming operators
Gaming permits, representation before governmental and supervisory bodies
Regulatory compliance, AML
Marketing competitions

CRIMINAL LAW AND COMPLIANCE
Prevention of criminal liability, compliance programmes, AML
Representation of damaged parties in criminal
proceedings
Support for companies in internal investigations
Identifying criminal law risks in complex
transactions
Cyber security

Eversheds Sutherland Dvořák Hager,
advokátní kancelář, s.r.o.
Pobřežní 394/12 — Oasis Florenc
186 00 Praha 8
Tel.:
+420 255 706 500
e-mail: praha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz
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FORLEX s.r.o.,
advokátní kancelář
We are a law firm primarily serving clients in the
regions of Moravia and Silesia. With over 15 years
of experience in top level commercial law, we
make your success our priority: fully available to
our clients at all times, we are focused on ensuring
an effective solution.
Our goal is to provide world-class legal services at
a competitive price in the region where we live and
work. Our team can face the challenge and knows how
to meet even the most demanding of requirements,
to the utmost satisfaction of our clients and without
compromise.

OUR VALUES
While appreciating our excellence in law, our clients also
value our positive attitude to work. In providing our legal
services, we primarily stand for the following values:

AVAILABILITY
Being a top-level team with over 15 years of experience
in commercial law, we are proud to provide first-rate legal services – formerly the exclusive domain of multinational law firms – at a price corresponding to our region.

FLEXIBILITY
At times, proper immediate action must be taken
where a delay or compromise is not an option. Avail-

able to our clients at any time, we are deeply committed to and enthusiastic about our work.

EFFICIENCY
Your success matters to us. You can expect maximum endeavour, clear advice, tailored solutions
and a goal-oriented approach.

LOYALTY
We respect our moral and ethical obligations to our
clients. They trust us for our loyalty and personal
approach, without creating obstacles where none
exist.

REGIONALITY
Our vision is a strong, prosperous and confident
region where we live and work; a region where we
contribute to the emergence of national and international leaders in all business areas.

EXPERTISE
We are the leading team in the regions of Moravia
and Silesia. Being the first choice of successful international and local clients to deal with their demanding legal and business matters, we strive to provide
not only excellence in law, but also a good insight
into our clients’ business and industry.
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OUR SERVICES
We provide services in most areas of commercial law,
including corporate law, financial law, contract law,
property law, labour law and litigation. Besides Czech
and Slovak, our team also offers excellent professional service in English, German and French. Our large
network of supraregional and international partnerships helps us support our clients in receiving comprehensive solutions to the needs arising from their
business activities.

CORPORATE
Mergers, acquisitions and sales
Corporate support
Corporate finance
Corporate restructuring, reorganization and
insolvency
We have participated in more than thirty M & A transactions worth over CZK 3 billion in 2018, including
legal support to clients and international law firms
dealing with international transactions.

FINANCE
Banking and debt financing
Acquisition financing
Factoring and other forms of receivable-based
financing
Finance lease
Property financing
Project financing

Over the past year, we have been involved in transactions regarding commercial or industrial properties,
including purchase, selling, renting and construction
in Czech Republic as well as abroad worth hundreds
of millions CZK, representing clients in building permit procedures and assisting them in negotiating
commercial rental contracts; we also participated in
several projects dealing with old environmental burdens and brownfield regeneration.

COMMERCIAL
Business contracts, business terms and conditions
Compliance
Corporate liability prevention
Personal data protection, GDPR
Intellectual property
In addition to our everyday focus on numerous business relations in various fields, we also have extensive
experience in e. g. negotiating EPC contracts on supplies of extensive energy units, negotiating conditions
for complex manufacturing, licence, distribution and
similar contract types within complicated international relations in Europe and in other parts of the
world; we also introduced comprehensive compliance programmes in both domestic and international
companies.

EMPLOYMENT
Employment contracts and internal regulations
Legal support for the creation, modification and
termination of employment relationships
Mass lay-offs and individual redundancies
Global mobility of employees
Labour disputes

In previous years, we advised our clients in a number
of transactions in the fields of complex banking products incl., e.g. syndicated financing, as well as common acquisition or project financing, and a number of
refinancing transactions, supporting our clients’ operational needs, financial assistance, the financing of
companies facing bankruptcy and various intragroup
financial relations.

We currently provide legal services in the field of labour law to more than twenty regular clients, mainly
represented by international holdings and several
major Czech industrial groups.

PROPERTY

LITIGATION

Property development
Property acquisitions and sales
Facility management
Property financing
Building, zoning and planning

Contract disputes
Debt recovery
Professional negligence and directors’ liability
disputes
Representation in insolvency proceedings
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Representation in arbitration proceedings
In addition to representing dozens of clients in business disputes, we also provide services in insolvency
proceedings, as well as in various alternative dispute
resolution methods.

REGULATORY
Representation in administrative proceedings
Risk assessment and regulatory impact analysis
Protection against inaction and illegal action
Selected specific areas (energy, environment and
financial law in particular)
We continuously support our clients in dozens of cases related to public law, including the new personal
data protection regulation, energetics, environment,
healthcare and pharmacy, tax and customs, and various other fields.

OUR CLIENTS
We serve over 200 clients ranging from the traditional large industrial enterprises located in Moravia and
Silesia through subsidiaries of international companies, operating mainly in the automotive and information technology sectors, to international and regional
manufacturing and business companies (dealing in
metal, paper, furniture, packaging, chemicals, medical
devices and more), as well as clients in the fields of education and consulting, several healthcare providers
and a number of pharmaceutical companies.

FORLEX s.r.o., advokátní kancelář
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Pražákova 1008/69 — AZTOWER
639 00 Brno
Tel.:
+420 596 110 300
e-mail: info@forlex.cz
www.forlex.cz
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GRUBNER & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Since its foundation more than twenty-five years
ago, the GRUBNER & PARTNERS s.r.o. solicitors'
office has been providing comprehensive legal
services for local as well as foreign clients.
GRUBNER & PARTNERS s.r.o. takes pride in a highly
professional but simultaneously personal and responsive approach to its clients. We believe that it is
important for both the client and the solicitor to have
a relationship based on mutual trust and respect.
Our team of experienced solicitors helps clients deal
with the various life situations we all have to face
daily. Whether individuals, small businesses, or large
companies, it is easy to feel overwhelmed by the complexity of legislation. Moreover, we often encounter
clients dealing with issues across many legal sectors,

so instead of focusing on only one sector of law, we
provide comprehensive legal services. To provide our
clients with the best legal services possible, we cooperate with leading Czech and foreign specialists both
in the field of law and in the field of finance, especially
in connection with audits and tax consultancy.
In spite of the above, for the past few years we have
been focusing mainly on criminal law. We represent
clients not only prior to and throughout criminal proceedings, but also during related proceedings such as
civil proceedings for damages in the exercise of public
authority or proceedings before the Constitutional
Court and the European Court of Human Rights. It is
not our objective to help criminals escape the law but
to ensure that criminal proceedings are conducted
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properly and, in particular, to guarantee all clients the
right to a fair trial. Although until a few years ago the
criminal proceedings concerned only natural persons,
with the adoption of the Criminal Liability Act for legal entities and related proceedings against them, we
have diversified our portfolio to include defence of
such entities.
Solicitors at GRUBNER & PARTNERS s.r.o. also deal
with the so-called contentious and non-contentious
agendas in the civil law, whether the client is a natural
person or legal entity. Our solicitors are well-versed
in family law, inheritance law, and contract law; they
represent clients in court proceedings and have experience in litigation as well as in the matters of the
protection of individuals.
Legal entities often seek the services of our law firm in
the area of corporate law, including the foundation of
their company, its management, and its possible dissolution. Clients also seek our help in the matters of
employment law or training of their employees.
A fairly large part of our agenda covers also administrative law, where we represent clients in administrative proceedings and provide related legal services.
In addition, we provide clients with consultancy and
legal services in the field of construction and real
estate law, including the preparation of contractual
documentation for dealing with immovables, representation in proceedings before construction offices
and cadastres of real estate, as well as consultancy in
development projects.
We particularly value clients who have been trusting
in our services for more than twenty years, and we
believe that long-term cooperation shows our ability
to help our clients find the best way through the labyrinth of law.

GRUBNER & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Washingtonova 1599/17
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 313 793
e-mail: sekretariat@grubnerlegal.cz
www.gplaw.cz
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HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
HAVEL & PARTNERS, with offices in Prague, Brno,
Olomouc, Ostrava and Bratislava, has a team of
almost 200 lawyers, more than 100 associates
and 500 employees, including employees of the
affiliated collection agency Cash Collectors. It
is the largest independent law firm in Central
Europe. We provide comprehensive, top quality
legal services in all areas of legal practice and to
clients engaged in diverse areas of business in
the Czech Republic and Slovakia.

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

OUR CLIENTS

AWARDS

Our clients include large international companies,
leading Czech and Slovak firms, including strategic state-owned companies and public sector
authorities, as well as medium-size businesses,
individual entrepreneurs, and investors. We advise
approximately 70 of the Fortune 500 companies,
and almost 50 of the Czech Top 100 companies.
HAVEL & PARTNERS currently provides its services
to more than 1,250 clients.

We are the most successful law firm, providing the
most comprehensive legal services in the Czech
Republic and Slovakia, based on the total number
of all nominations and awards in all years of the Law
Firm of the Year awards. For the third time in the
last four years, HAVEL & PARTNERS has become the
absolute winner of the awards, receiving the main
award Domestic Law Firm of the Year in the Czech
Republic (2015, 2017, 2018) and ranking as one of
the most recommended law firms in all categories
of law. The firm has repeatedly become the Legal
Firm of the Year in the Best Client Services Category
(2015, 2016).

INTERNATIONAL APPROACH
We have the most comprehensive international support available to both Czech and Slovak law firms.
We provide legal advice in 12 languages in more
than 80 countries around the globe. Up to 70 % of
the transactions we deal with involve an international aspect. We closely cooperate with leading international law firms in Europe, Asia, North America,

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

As part of the Global Awards announced by Corporate
LiveWire, HAVEL & PARTNERS was recognized as
the best law firm of the year in the Czech Republic
twice in a row (2017, 2018). HAVEL & PARTNERS
was also repeatedly named the best law firm in the
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Czech Republic by the international rating agency
Who’s Who Legal for the eighth time in the past nine
years.
Prestigious international agencies EMIS DealWatch
and Mergermarket have ranked HAVEL & PARTNERS
law firm no. 1 by the number of transactions completed in the whole CEE region since 2009. In the annual
Corporate INTL awards, the firm was recognised as the
best law firm in the field of M&A in the Czech Republic
and Slovakia (2016). In Slovakia, HAVEL & PARTNERS
was named the Law Firm of the Year for mergers and
acquisitions (2015), and recently received the prestigious global M&A Today Awards (2013–2018) for the
sixth time in a row.

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

Legal advice to SODECIA Group on acquiring a share
in MATADOR Automotive
Legal advice to the largest group of construction
project companies in the Czech Republic SUDOP
GROUP on entering the IT market
Legal advice to Česká pošta in two cases of state aid
approved by the European Commission
Legal advice to Golden Star Real Estate on the acquisition of Explora Business Centre office complex
Legal advice to development group Panattoni on
construction of a pan-European centre for Chinese
e-shops and subsequent negotiation on lease documentation on landlord side
Legal advice to SpaceLab EU SE on a partnership
with Czech Aerospace Research Centre to develop
a revolutionary satellite engine
Legal advice to the Brno-based start-up Codasip on
its partnership with large global investors

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

MAJOR REPRESENTATIVE TRANSACTIONS IN 2018
Legal advice to Tomáš Čupr’s company on acquiring a majority share in the company operating the
online store rohlik.cz

HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Na Florenci 2116/15 — Florentinum, Reception A
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 255 000 111
e-mail: office@havelpartners.cz
www.havelpartners.cz/en
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HLADKY.LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
“If it is easy, you don’t need us… but when tough,
complicated or unusual matters appear, we are
the first contact to call in Brno.”
With almost 20 years of experience we act as attorneys for both corporate clients and private investors.
Thanks to our experience from local and international
projects, we are able to support large corporations as
well as small companies.
We are not a factory with hundreds of lawyers where
you will see your partner only during the initial negotiations and invoicing. We have strong regional and family roots, but we have also participated in a number
of international projects. We provide first-class legal
services based on long-term personal relationships.
We dedicate teams of specialists in their fields for every project, who understand the business functioning,
the principles and the goals of the client in order to
provide a service that will really add value. Long-term
cooperation with our clients means for us a common
journey to find simple solutions to the issues they face.
However, we like better to prevent problems – saving
both time and costs on both sides. We insist that our
colleagues always make themselves familiar with the
client’s business and its specifics.

HOW WE CAN HELP YOU?
We specialize in legal services to corporate clients and
private investors. Our main focus is on acquisitions
and investments, real estate, information technolo-

gies, general commercial and corporate law. In these
areas, our lawyers have been working for almost two
decades. We focus on clients across Europe, we understand European legislation and we speak with our
clients in their mother languages. We provide legal services in Czech, English, German, French and Spanish.

LIST OF REFERENCE TRANSACTIONS
We have participated in a number of significant
transactions in the field of acquisitions, sales and restructuring undertaken by both private investors and
multinational or large Czech companies in the Czech
Republic and abroad.
We have worked on projects worth more than
€ 100 million, but also on preparing small business
start-ups or building real estate portfolios for families
and private investors.

Industry / Business / Construction
Sale of a company operating in Slovakia the third
largest voucher system for the French group
Edenred.
Management buy-out in a major industrial automation company.
Acquisition of the Nexis Fibers Group in Slovakia
and its restructuring for a Czech-Swiss industrial
holding.
Contract documentation for the supply of industrial
painting lines for a major supplier in Brno.
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IT / Software / E-commerce
Advising on the sale of the interest of several shareholders in the fastest-growing Czech start-up to
a new investor.
Acquisition of the company operating sports
equipment e-shops for a private investor.
Advice on SAP implementation for an industrial
group with turnover over 150M EUR.
Implementation of GDPR for a group of companies
engaged in internet marketing.

Real estate
Acquisition of an administrative complex in Brno
for the Brno real estate fund with a value exceeding
EUR 40M.
Sale of a real estate project in the Brno center
worth more than 10M EUR.
Advising on the sale of a historical villa in the centre of Prague to a Chinese investor.
Advising on the acquisition of former Zetor industrial premises in Havlíčkův Brod.

WE SUPPORT
In addition to many charity projects, we have been
supporting FACEUP internet project against bullying,
and, together with the American Fund for Czech and
Slovak Leadership Studies, working for many years for
Center for Talented Youth.

Mgr. Denisa Kozumplíková
real estate property law and real
estate property transactions,
acquisitions, corporate law, and
general commercial law

JUDr. Martin Holík, LL.M. Eur.
real estate property law and
transactions, acquisitions, corporate law, and general commercial
law

Mgr. Daniel Sekanina
litigation, criminal law, corporate
law and real property transactions, general commercial law,
and labour law

Mgr. Jan Hladký, LL.M.

Mgr. Ing. Štěpán Dražka

international projects in the field
of mergers and acquisitions and
corporate law, including transactions in the field of private equity
and venture capital

financial and administrative law,
construction law, compliance
and data protection, corporate
law, and general commercial law

Mgr. Lucie Hladká, MA

Mgr. et Mgr. Michaela Knitlová

real estate property law and
transactions, mergers and acquisitions, corporate and general
commercial law

real property law and real property transactions, litigation, family
law, corporate law, and general
commercial law
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HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Orlí 483/1
602 00 Brno
Tel.:
+420 734 680 390
e-mail: office@hladky.legal
www.hladky.legal
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HOLEC, ZUSKA & Partneři
The law offices of HOLEC, ZUSKA & PARTNERS opened its doors in 1990. It is one of the
Prague’s renowned law firms focusing on providing complex legal advice and consulting services
for business and public sectors chiefly in the following practice areas: commercial & contract
law, M & A, real estate, litigation, intellectual
property, information technology, public procurement, competition and labour law.
Our client base consists of large multinational corporations and their local subsidiaries, as well as of
notable local corporations, plus a significant number
of state and public administration bodies (ministries,
regional authorities) and universities. Our office also
represents a large number of Czech universities and
their research & development organizations. The firm
is an active member of the AllyLaw which has more
than 62 member firms in 43 countries with 2000 lawyers. Besides that, the firm maintains close working
relationship with several of the large international
auditing and tax advisory houses, which enable it
to provide a complex advice on all aspects of mergers & acquisitions, restructuring, investment incentives, project consulting and management, including
PPP projects, public tenders, project in the research,
development and innovations sectors and elaboration of analyses, methodologies and legislative work.
JUDr. Pavel Holec has been a member of the Czech
Bar Association (CBA) since 1990. He is a member of
the CBA – the Oversight Committee. Besides being

duly registered as advocates, both partners act as
arbitrators with the Arbitration Court attached to the
Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic. Managers of
individual sections are Mgr. Iva Valová, JUDr. Oldřich
Trojan Mgr. Karel Masopust and Mgr. Matej Kliman.

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

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

COMPETITION
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS has an extensive experience and offers professional services and legal advice
in the field of competition law and regulations, both
in cases of transactions realised among local Czech
companies or global transactions that would have impact on the Czech market. Our firm focuses on public
tenders or provision of state support or subsidies. Services offered by HOLEC, ZUSKA & PARTNERS include
comprehensive representation of clients not only in
proceedings at the Office for the Protection of Economic Competition /Anti-monopoly Authority.

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

of executives or board members, drafting of internal
documents related to the normal operation and governance of corporations corporate house-keeping or
advice related to structuring of and termination of
relationships with members of the top management.

MERGERS & ACQUISITIONS
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide complex legal
services in matters concerning transformation and
restructuring of companies, in particular in the form
of mergers, takeover of assets by the main partner or
shareholder, divestitures, squeeze-outs, spin-offs etc.
These services are offered to the clients on a “made
to measure” basis. HOLEC, ZUSKA & PARTNERS may
represent clients under a power of attorney, services
will include preparation of all necessary legal documentation, co-ordination of outputs with auditors,
tax advisors, experts and other external consultants
of the client, preparation of the documents necessary
for adoption of resolutions by the relevant company
bodies, provision of all necessary notifications and
publishing of information and registration of the particular takeover in the Commercial Registry.

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

LITIGATION / ARBITRATION
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide legal advice and
represent both domestic and foreign companies in
court proceedings mostly in commercial, civil and
labour law litigation, as well as in proceedings before arbitration courts. The firm represents clients
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in administrative proceedings before administrative
authorities and in judicial reviews of decisions of administrative authorities by ordinary courts. The firm
has achieved significant success in several cassation
complains in tax matters before the Supreme Administrative Court in the matters reviewing unlawful
decisions passed against its clients. Karel Zuska has
a unique insight into the workings of the Czech judicial system as he acted for several years prior to joining the firm as presiding district court judge in Prague
5 in commercial as well as penal matters.

LABOUR LAW
HOLEC, ZUSKA & PARTNERS provide extensive
portfolio of services focused on Labour Law in the
Czech Republic. Advice provided by the firm in the
labour sector aims to establish preventive measures minimizing risks that would otherwise arise
to clients when they are made subject to inspections by state administrative bodies responsible
for the labour issues, as well as risks arising from
employment relationships such as elimination of
negative consequences of terminations (invalidity of termination etc.) for both regular staff and
management.
Besides structuring and drafting of the contracts,
workplace policies, terminations, the firm provides
advice in relation to optimization of labour relationship forms, immigration and work permits for
foreign employees, terminations-related advice,
including mass redundancies, claims, severance
packages, outsourcing, labour union relations, collective bargaining agreements, advice on issues
related to work and health safety, employers’ obligations, work injuries and related claims, professional injuries and illnesses and obviously all labour
law-related litigation.
Retail / Consumer Protection: HOLEC, ZUSKA & Partners focuses, with respect to consumer protection
laws, on clients who are active on the Czech market
in the field of consumer relations. The issues concerned are those of so-called customer contracts, as
well as the rights and obligations of the businesses toward their customers in the ordinary course of
business. Our office closely co-operates with SOS
which is an organization dedicated to protection of
customers.

HOLEC, ZUSKA & Partneři
Radlická 1c / 3185 — Palác Anděl
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 325 235
e-mail: recepce@holec-advokati.cz
www.holec-advokati.cz
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HSP & Partners
advokátní kancelář v.o.s.
Advokátní kancelář HSP & Partners v.o.s., based
in Prague, is one of the oldest purely Czech law
offices in the Czech Republic. It is synonymous
with experience, professionalism, comprehensive services and success in legal disputes.
Advokátní kancelář HSP & Partners v.o.s. has been
providing its clients with legal services since 1991. It
is currently headed by three partners: its co-founder

JUDr. Květoslav Hlína, Mgr. Štěpán Schenk and JUDr.
Lenka Příkazská. The HSP & Partners working team is
predominantly made up of a young and dynamically developing team of lawyers. It thus combines its
active, flexible and responsible approach to clients’
needs with many years’ experience in the field.
Thanks to the diverse specialisations of our individual lawyers, articled clerks and good administrative
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background we provide our clients with legal services tailored precisely to suit their wishes and also
we anticipate the future development of each case.
Our motto is therefore: “A successful lawyer sees
around three corners”. We also place emphasis on
preventing future legal disputes, either through the
thorough assessment of contractual documentation
or through professional legal advice relating to corporate governance.
Thanks to our membership of the LIBRALEX International Network of Law Firms, which operates in all
countries in Europe, North America and in selected
countries on other continents we are able to provide
legal services with an international reach. We also
provide legal services in English, German, French and
Russian.
This is one reason why our office won two awards in
the prestigious Law Firm of the Year competition in
2018. It has become a highly recommended office in
the category Czech Company on International Markets and a recommended office in the Public Procurement category. We thus defended our last year’s position on this, the only official ranking of the best law
offices in the Czech Republic.

PUBLIC PROCUREMENT
We particularly provide legal advice to public procurement parties in preparing their bids, responding to
queries, filing objections to action taken by contracting authorities and legal representation before the Office for the Protection of Competition and in the subsequent judicial review. We also naturally represent
the client when concluding contracts with the contracting authority in relation to public procurement
and in the resolution of all disputes arising from such
contracts. We also provide legal advice to contracting
authorities and oversee the entire procurement process. Last year alone, the value of public procurement
for which we provided our clients with legal services,
exceeded 10 billion crowns.

CORPORATE LAW
We offer legal services in the acquisition activities of
our clients and provide legal due diligence. We draft
and comment on commercial contracts, particularly
contracts for work on large technological units and

construction projects. We negotiate with the counterparty on the terms and content of contracts.

M & A AND CORPORATE LAW
We organise general meetings and handle the entry of
changes in the Commercial Register. We help resolve
judicial disputes among the partners of business corporations. As legal support we attend meetings of
statutory bodies, check corporate documents, provide comprehensive legal solutions to status-related
issues. We establish business corporations and assist in their transformation, merger, dissolution and
liquidation.
We currently see the criminal liability of legal entities
as a sensitive area. Owing to developments in the
decision-making practice of the courts we consider
this to be an extremely important area and that setting out the appropriate rules to be a standard step
in the responsible management of the company. For
our clients we constantly implement a compliance
policy and set up a system of continuous training and
assessment of system functionality. We always introduce our compliance policy to suit the specific needs
of the client.

PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS
We defend clients before the competent public authorities, specialising particularly in environmental
law and building law. We draft motions for the initiation of proceedings, statements, complaints and other documents to be submitted to the administrative
authority, remedies in administrative proceedings
(appeals, resolutions, renewal of proceedings, reviews
outside appeal proceedings), lawsuits against decisions passed by administrative authorities, representing citizens and legal entities in proceedings before
the administrative courts and cassation complaints to
the Supreme Administrative Court.

INTELLECTUAL PROPERTY LAW
We offer our clients legal advice in relation to copyright, industrial property rights - patents, utility
models, trademarks and the registration thereof. We
represent them in proceedings before the Industrial
Property Office, in litigation relating to intellectual
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property law, during which we resolve claims concerning the infringement of industrial property rights.

contact our office and do not have to seek lawyers
abroad. We also provide legal services in Slovakia.

INSOLVENCY PROCEEDINGS

TAX AND FINANCIAL LAW

Thanks to our experience as an insolvency trustee,
we provide our clients with quality legal advice in
insolvency law, whether they are in the position of
creditors or debtors. We duly register the client’s receivables, exercise the client’s tights in insolvency proceedings, during bankruptcy, restructuring or debt relief, and also protect creditors against the insolvency
trustee if it denies the client’s receivable, or represent
creditors on creditors' committees. We protect clients’
rights, including when the insolvency trustee incorporates their assets into assets in bankruptcy are applies
another law to those assets. We help bankrupt clients
to find legal ways to resolve their difficult situations.

We provide legal services in proceedings according to
the tax regulations, legal advice in grant projects, in
negotiations with grant providers and the preparation
of the relevant legal documents to be filed. We work
closely with tax advisors and accounting auditors, as
we consider the tax and accounting aspects of the
case to be an integral part of the comprehensive services we offer. We also represent our clients proceedings before the tax administrator.

CRIMINAL LAW
We provide qualified defence at all stages of criminal
proceedings (particularly preparatory proceedings,
defence during judicial proceedings, filing ordinary
and extraordinary legal remedies). We also file claims
for parties injured by a crime during criminal proceedings. We also deal with crimes committed by legal entities. We create an effective and expedient compliance
programme customised to suit our client’s needs.

BOOKKEEPING, ECONOMIC CONSULTANCY
We have decided to cater to the wishes and needs of
our clients, who, in addition to legal services, have
also shown interest in economic and tax advisory services and bookkeeping, including the payroll agenda.
This service is how provided by our affiliate company
HSP účetní a daňová kancelář a.s., which is staffed by
highly competent and qualified employees.

DEBT MANAGEMENT
We offer comprehensive protection and enforcement
of the rights of debt creditors (sending pre-trial payment requests, filing a lawsuit or electronic payment
order, legal representation in court or arbitration proceedings and executions, or insolvency proceedings).
We also prepare repayment agreements or other effective out-of-court solutions, always to suit the particular needs of the client.

EU LAW AND FOREIGN ELEMENTS
We collaborate with law offices which are members
of the global Libralex association. This enables us
to get local lawyers involved in each case, who have
a perfect knowledge of the environment and the laws
in question. The advantage for our clients in this is
that they are in constant contact with “their” lawyer.
Clients who trade with entities abroad may therefore

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

HSP účetní a daňová kancelář a.s.
Čechova 1184/2
750 02 Přerov
e-mail: info@hspudk.cz
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Langmeier & Co.,
advokátní kancelář s.r.o.
In the Langmeier & Co. law firm, the founding
partner of which is JUDr. Jan Langmeier, the attorney-at-law and the insolvency administrator
with special authorisation, in the long term, we
provide highly professional legal services in the
main branches of law.
We specialize especially in the insolvency, criminal,
aliens, civil and labour law. In the field of insolvency
law we possess a comprehensive know-how to deal
with the clients’ crisis and bankruptcy situations.
Our main advantage is that we deal with the insolvency law both from the point of view of the attorney-at-law and the insolvency administrator within
the Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s. company (Langmeier & Co., insolvency administrators,
unlimited liability company).
Our law firm consists of professional team of lawyers and economists and besides our registered office premises at Na Bělidle 997/15, Praha 5, we also
provide our services within the national network of
branches of insolvency offices in the districts of all the
Regional courts.
The priority of our law firm is the emphasis on a thorough analysis of each individual case with maximum
respect to the individual needs of clients. For each
case we offer an innovative solution. We always strive
to build a quality partnership with our clients. We primarily offer expertise, credibility and loyalty.

MAIN FIELDS OF SPECIALIZATION
Insolvency law and restructuring
An essential part of our firm is the insolvency team, led
by the insolvency administrator, JUDr. Jan Langmeier,
who acts as the insolvency administrator with special
authorization. We cooperate with economic and tax
advisors, experts and expert institutions and other crisis management experts.
The expertise of the insolvency administrator with
special authorization is a necessary prerequisite
for the performance of the insolvency administrator’s activities in large, particularly complex insolvency proceedings (for debtors with a turnover of more
than CZK 100 million, financial institutions or debtors
dealing with bankruptcy through reorganization).
In connection with insolvency proceedings and crisis
management of a business, we, in particular, provide
the following services:
analysis of the bankruptcy or threat of bankruptcy
of the debtor, including the suitability analysis and
the possibility of solving bankruptcy by reorganization or bankruptcy
preparation and filing the insolvency petition to initiate the insolvency proceedings
preparation of the application for the permission
for reorganization, creating the reorganization plan
from the economic and legal point of view, negotiating the conditions thereof with the participants
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to the insolvency proceedings and the insolvency
administrator
services of a crisis manager, such as in cases where
his participation in performing the reorganizational
plan is required by the creditors
representation of debtors and creditors in insolvency proceedings
comprehensive advice at all stages of insolvency
proceedings
representing the creditors in creditor bodies
representing the clients in incidental disputes and
other judicial proceedings that have arisen in relation to or are related to the insolvency proceedings
drawing up and submitting the claims of the creditors in the insolvency proceedings
performance of the function of liquidator in business corporations
advice on M & A transactions at companies discharged of debts

Criminal law
Within the field of criminal law, we provide legal assistance during defence at all stages of criminal proceedings. In particular, we specialize in defence of
economic, tax and subsidy criminal offences. In these
areas, we also use our knowledge of insolvency and
civil law. We also offer professional legal assistance
to injured legal and natural persons in the exercise
of their claims, where we put emphasis on obtaining
compensation for damage (both damage to property and non-proprietary damage) already in criminal
proceedings. Attorneys-at-law of our firm are also
registered in the Register of assistance providers to
victims of crime. When representing the clients during
the criminal proceedings, we put emphasis on confidentiality and flexible approach to the client. For legal
entities, we also provide Criminal Compliance services, a comprehensive setting of processes, in-house
regulations, and training of employees and governing
bodies to minimize criminal risks for the client.

Aliens law
We have a know-how, which has been developing for
many years during the representation of the clients in
all matters concerning the residence of foreigners in
the Czech Republic, the employment of foreigners in
the Czech Republic and asylum issues. These include,
in particular, assistance in obtaining visas, employee

cards, long-term residence permits (for the purposes
of study, business, family reunification, etc.) or permanent residence permits or residence of citizens and
family members of the EU. Our other agenda in the
field of immigration and alien law is legal assistance
in obtaining Czech citizenship. For employers we offer
all the necessary steps for legal employment of foreigners in the Czech Republic. We regularly represent
our clients at meetings in the Ministry of the Interior of
the Czech Republic and the Alien Police, as well as the
administrative courts.

Civil law
In the wide branch of civil law, we focus primarily on
contentious matters, we provide a complex legal assistance during representation before the courts, arbitrators or arbitration courts, as well as in cases of alternative dispute resolutions. We represent the clients
in all types of disputes, such as collective collection of
claims, legal relations to real estates, commercial law
disputes, disputes regarding damages.
In addition, we provide our clients with advice on the
process of establishment, status changes, transformations and liquidation of business corporations and
cooperatives in accordance with the Business Corporations Act and other related laws.
In the field of law of obligations, we primarily specialize at the real estate law, where we provide comprehensive legal services for projects of property developers, housing unit owners association, housing
cooperatives and the real estate agencies.

Labour law
Other important services we offer include comprehensive service in employment relations for the employers and employment agencies. We provide clients
with the preparation of labour law documents and we
represent the clients in all types of labour disputes, as
well as in administrative proceedings (such as labour
offices and labour inspectorates). Legal advice for employment agencies and other employers is also provided with an overlap in aliens law. In labour disputes,
we also represent employees.
Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (Langmeier & Co., law firm, limited liability company) provides
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the legal consultancy in Czech, English, German and
French languages.

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.
Na Bělidle 997/15
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 222 200 250
e-mail: info@langmeier.cz
www.langmeier.cz
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Mališ Nevrkla Legal,
advokátní kancelář, s.r.o.
The law office Mališ Nevrkla Legal operates on
the Czech market since 2003, when established
by Daniel Mališ under the firm name Daniel
Mališ & Partners.
Six years later the close cooperation of Daniel Mališ
with Luboš Nevrkla resulted into incorporation of
the limited liability company Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o.
Our priority is providing high quality legal services
with significant added value for both Czech and international clientele. We manage to achieve these goals,
being the alpha and omega of our work for clients,
especially thanks to a comprehensive and strategic
approach to resolving legal cases, a high standard of
legal analysis, extensive international experience, as
well as thanks to a harmonized team of qualified and
experienced lawyers. We also provide legal services in
Czech and English at an equivalent level.

LEGAL AREAS
In providing legal services, we focus on ensuring the
comprehensive nature of our services, as well as
close cooperation with especially long-term clients,
which enables us to take account of the customers
specific needs and requirements. On the other hand,
we also provide ad hoc legal consultations.
We focus on providing legal services particularly in
the following areas of law:

business (corporate) and civil law
medical and pharmaceutical law
real estate law
legal relations with international elements
dispute resolution
intellectual property law
construction and administrative law
labor law
Our clients include leading companies from the business, construction, energy and real estate sectors, as
well as healthcare facilities and pharmaceutical firms.

OUR TEAM
Our team consists of high-quality, qualified lawyers
with extensive knowledge and experience gleaned inter alia from international and large Czech law firms
and studies abroad.

Luboš Nevrkla, J.D. Ph.D.
one of the founding partners,
is a graduate of Charles University’s School of Law (1996). He
successfully passed the Czech
Bar Exam in 1999 and completed his postgraduate studies in
2002 by being awarded a Ph.D.
degree. He also worked in the former Prague branch
of the international law firm Freshfields Bruckhaus
Deringer (1996-2007), since February 2007 he has
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been closely cooperating with Daniel Mališ. During
his long career as an attorney, Luboš has gained
substantial experience in many areas of Czech law,
especially business law, focusing in particular on
corporate law (including M & A and joint ventures),
business and civil contract law, intellectual property
law, labor law, and international private law.
He was also intensively involved in the preparation
of a large number of legal due diligence analyses
and extensive contractual documentation for projects in various branches of trade and industry. This
included the PPP pilot transport infrastructure project in Central and Eastern Europe.

Jakub Celerýn, J.D.
is a graduate of Charles University’s School of Law. In 2010 he
passed the state rigorosum
exam and was awarded a J.D.
degree. Two years later he also
successfully passed the Czech
Bar Exam. Jakub started his career with our law office (called Daniel Mališ & Partners at that time) as a paralegal in 2006. In the
course of his long-time practice, Jakub has gained
experience particularly in the area of dispute resolution, business law and medical law. He also has
substantial experience in real estate and labor law.

Daniel Mališ, J.D., M.D., LL.M.
is a graduate of Charles University’s School of Law, Charles University’s First School of Medicine
and New York University School
of Law. He successfully passed
both the Czech and the New
York Bar Exam in 2002. He joined
the former Prague branch of the international law
firm Freshfields Bruckhaus Deringer in 1998, where
he worked until 2001. Daniel focused on business
law and intellectual property law. During his subsequent career he has gained extensive experience in
the areas of real estate law, dispute resolution, medical law and bankruptcy law. Within the Of Counsel
position Daniel provides consulting to other colleagues in Mališ Nevrkla Legal and serves as a legal
expert in the area of Medical a Pharmaceutical Law.

AWARDS
Mališ Nevrkla Legal is regularly recommended
through an independent international rating organization The Legal 500 for the areas Dispute Resolution a Real Estate and Construction.

Jan Pořízek, J.D.
is a graduate of Charles University’s School of Law. During
his studies, he also completed a one-year study program
at the University of Athens in
Greece. He successfully passed
the Czech Bar Exam in 2012.
Before joining Daniel Mališ & Partners in 2007, Jan
worked for a leading Czech law firm specializing in
corporate law and M & A. During his career as an attorney he especially focuses on corporate law, dispute resolution and pharmaceutical law, he is also
a respected expert on administrative law.

Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Kováků 554/24
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 296 368 350
e-mail: law.office@mn-legal.eu
www.mn-legal.eu
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MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
The law firm of MT Legal s.r.o. provides comprehensive legal services in the areas of public
procurement, ICT, energy, medical, water management, construction, forestry, mining, environmental, business, civil, administrative and labor
law; EC and international law and law on services
of general interest - SGEI water management infrastructures, combined heat and power production
and transport accessibility.
Most importantly, we focus on public investments, specializing in public procurement, concessions, PPP projects, state aids and EU funds. In all above-mentioned
areas of our specialization, we mainly concentrate on
representing our clients in judicial and administrative
proceedings and arbitration and on consultancy regarding international law (international arbitration).
MT Legal use the extensive expertise of the individual
members of our legal team, which presently consists of
more than 20 qualified lawyers. With regard to clients’
demand for the provision of comprehensive solutions,
we have been engaged in long-term cooperation with
several external consultants and experts in economy
and taxes, IT/ICT, energy (incl. EPC projects) and EU
funding. As a result, the office is capable of rendering
fully qualified services based on each client’s specific
needs.
MT legal experts regularly publish articles in specialized
media and hold lectures and seminars at professional
conferences.

MT Legal was founded in September 2008 and has been
based upon the years of its founders’ –Tomáš Machurek,
Milan Šebesta, David Dvořák and Petr Novotný – experience in law.
MT Legal 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), Association of Energy Service Providers of the Czech Republic (APES), Czech Construction
Law Society and Mining Union. As the only law firm in
the Czech Republic MT Legal is a member of the European law firm group specializing in the field of public
investment.

AWARDS
In 2014, 2015 and 2018 the MT Legal law firm was awarded the highest award “Law Firm of the year for Public
Procurement Section” and in 2012 "Regional Law Firm
of 2012."
We are also regularly rank among the top recommended law firms in the public procurement and ICT law
sector in this prestigious competition held by epravo.
cz under the auspices of the Ministry of Justice and the
Czech Bar Association.
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MT Legal is fully compliant with the standards corresponding to ISO 9001:2015 quality standard in the
area of the management of internal processes influencing the quality of legal services, counselling in the
area of public investment and tendering procedures.
MT Legal was a long time holder of the appropriate
quality certificate until 2018.

SOCIAL RESPONSIBILITY
MT Legal, besides its legal practice, is a long-term
supporter of selected charity projects of non-profit
organizations and foundations. We cooperate with,
or through our pro bono activities we support, significant humanitarian organizations such as Člověk
v tísni and Konto bariéry.
In 2014 the cooperation with Konto bariéry has resulted in founding our own MT Legal Foundation and
we have also become one of the major partners of
Konto bariéry. In the sports area we support the HC
Kometa Brno hockey team.

PARTNERS
Tomáš Machurek
One of the founding members MT Legal
The current Chairman of the Executive Committee of
the Association for Public Contracts (since the founding of the organization in 2006)
Warrantor of suggestions and observations of the law
firm on the draft of the Act on Public Procurement,
within the preparation in accordance with the new
European legislation
A co-author of the extensive commentary regarding
Act no. 134/2016 Coll., on public procurement, issued
in April 2017 by C.H. Beck in the Large Commentary
A direct co-author of the Act No. 137/2006 Coll., on
Public Procurement prepared in cooperation with
the Ministry of Regional Development and a co-author of the extensive commentary regarding the
Act on Public Procurement (ASPI 2006); He also
played an important role in preparing the comprehensive Public Procurement Methodology in accordance with the Act No. 137/2006 Coll., on Public
Procurement
Through Association for Public Contracts is
a member of the Minister for Regional Development’s Expert Group on Public Procurement

A long-time member of the Editorial Board of the
Public Procurement in Practice magazine
A member of the appellate committee of the
Chairman of the Office for the Protection of Competition for the area of public procurement; within his specialization he has given numerous presentations at various seminars, conferences and
workshops and has been publishing articles in
professional publications for several years.

Milan Šebesta
For several years his main focus has been public
procurement law, particularly in relation to IT/ICT
law, energy and utilization of EU funds
He was a member of the team for suggestions and
observations of the law firm on the draft Act on
Public Procurement, prepared in accordance with
the new European legislation
A co-author of the extensive commentary regarding Act no. 134/2016 Coll., on public procurement,
issued in April 2017 by C.H. Beck in the Large
Commentary
Besides being a direct co-author of the Act No.
137/2006 Coll., on Public Procurement, he has
also co-authored the comprehensive Public Procurement Methodology in accordance with the
Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, prepared for the Ministry of Regional Development,
and an extensive commentary on the Act on Public Procurement
A co-author of an extensive commentary on Act
on public procurement (ASPI, 2006)
In 2011 he successfully completed his post-graduate studies in Public Procurement Law and Policy
at the University of Nottingham in the UK led by
Professor Sue Arrowsmith and earned the Master
of Laws degree (LL.M.)
He is a holder of the mediator certificate based on
the Act No. 202/2012 Coll., on Mediation, entitling
him to perform the position of a registered mediator to settle commercial and other legal disputes.
Within his specialization he has been continuously giving numerous presentations and publishing
articles in professional publications.

Petr Novotný
He was a member of the team for suggestions and
observations of the law firm on the draft Act on
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Public Procurement, prepared in accordance with
the new European legislation
A co-author of the extensive commentary regarding Act no. 134/2016 Coll., on public procurement,
issued in April 2017 by C.H. Beck in the Large
Commentary
He has also co-authored the comprehensive Public Procurement Methodology in accordance with
the Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts,
prepared for the Ministry of Regional Development, and an extensive commentary on the Act
on Public Procurement
He has extensive knowledge of EU Law related to
public procurement and concessions, including
both domestic and European courts practice and
administrative decisions of the Office for the Protection of Competition
In 2012 he successfully completed his post-graduate studies in Public Procurement Law and Policy
at the University of Nottingham in the UK led by
Professor Sue Arrowsmith and earned the Master
of Laws degree (LL.M.)
He is a holder of the mediator certificate based on
the Act No. 202/2012 Coll., on Mediation, entitling
him to perform the position of a registered mediator to settle commercial and other legal disputes.
Within his specialization he has been continuously publishing articles in professional publications.

SERVICES RENDERED
Public Procurement
Our specialized legal team has successfully completed several hundreds of tender procedures for
its clients worth tens of billions of Czech crowns
In the area of public procurement, we provide
comprehensive legal services including, in particular, elaboration of analyses, evaluation and
setting of appropriate concepts for resolving particular projects, including identification and evaluation of potential risks from the point of view of
Czech law, EU legislation and decision-making
practice of the Office for the Protection of Competition and the Court of Justice of the European
Union
We also provide services consisting in the administration of tender procedures, including the
preparation of all necessary contract documentation, legal audits (due diligence) of such pro-

cedures, representation of clients in proceedings
before the Office for the Protection of Competition or courts as well as training and methodology in the field of public procurement
We provide support in the field of electronic tender procedures and central purchasing.

Concessions, PPP Projects
As a result of our long-term experience and expertise, we are able to provide the most extensive
legal support to the contracting entities
Our legal support related to concessions and
PPP projects particularly includes the preparation of concepts and analyses of suitable models
for implementation of PPP projects (including
concession projects), preparation of concession
documentation or comprehensive execution of
a tender (concession) procedure itself or the competitive dialogue for infrastructural projects.

State Aid
State aid supplements the agenda in the area of
public investments
We provide services consisting in advisory and
consultancy activities related to state aid and
counsel on appropriate solutions, including
preparation of relevant documentation in accordance with the EU rules; we are also able to represent our clients during meetings and proceedings
before the Office for the Protection of Competition or the European Commission or other EU
institutions.

IT/ICT Law
For this specific field, we have a team of experienced experts who have long-term practical expertise in this particular area
Our legal services include comprehensive solutions of legal issues connected with the acquisition of software and hardware as well as management and maintenance of extensive computer
networks, implementation of software applications, development and operation of data centers, complete or partial outsourcing of ICT with
regard to other legal aspects (e.g. labor law, protection of intellectual property with a focus on
copyright, etc.), legal advice regarding protection
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of personal data and services related to the operation of data boxes.

Energy Sector
We further specialize in consultancy concerning energy savings and renewable energy resources
In conjunction with permanent technically specialized partners we have helped contracting authorities with the realization of several EPC projects
(energy services with contract-guaranteed savings)
aimed at improving energy efficiency, within which
clients are provided with comprehensive professional advice in the form of both technical and legal
support.

Operating Contracts in Water Management
The issue of operating contracts in water management represents a specific agenda, which is related
to many sectors
The essence of our services consists in modification of existing contracts as well as the preparation
of new operating contracts between the owners of
water management infrastructure (municipalities,
municipal corporations) and the operators of such
infrastructure, so that the contracts may fulfil the requirements of the best international practice. This is
one of the fundamental conditions for the drawing
of financial resources for renewal of this infrastructure from the Cohesion Fund and the Operational
Programme Environment
In this area, we cooperate with certified economic and technical advisers; therefore, we are able to
offer comprehensive services in the water management sector.

Transport Accessibility
The provision of transport accessibility combines
the issues of public procurement, public support,
or services of general economic interest and the
transport law
MT Legal provides counselling on public bus and
rail transport and thanks to experienced partners
it is competent to offer comprehensive services
in the technical and economic fields; in this segment the firm has successfully supported dozens
of projects to ensure transport services worth
tens of billions CZK.

Corporate Law and Law of Obligations
Our legal assistance in this area includes all matters related to corporate law, from the selection
of a suitable type of company and the founding
thereof to comprehensive management of corporate matters and liquidation of companies
In relation to matters concerning law of obligations, we provide comprehensive advice on
domestic and international transactions, stemming from the proposal of an optimal contractual
structure, negotiation and preparation of contract
documentation to legal services to assistance in
ensuring the compliance with the obligations of
the contracting parties
We provide full legal coverage regarding the new
Civil Code.

Mining Law and Environmental Law
Legal consulting in the area of quarrying (the Mining Act, the Act on Mining Activities, the Geological Act, the Act on Mining Waste)
Legal consultancy on environmental law (e.g. the
Act on Protection of Nature and Landscape) and
associated legislation (e.g. EIA procedures)
Legal representation of our clients in judicial and
administrative proceedings regarding the protection and use of mineral resources (e.g. in connection with exploration and searching for mineral
deposits)
Legal analyses in mining law, environmental law
and adherent areas of administrative law.

REFERENCES
MT Legal’s major clients include:
Ministry of Regional Department
Ministry of Labour and Social Affairs
Státní tiskárna cenin (State Securities Printing
House)
Státní pokladna Centrum sdílených služeb (State
Treasury Shared Services Centre)
Státní fond rozvoje bydlení (State Fund of Housing
Development)
Centrum pro regionální rozvoj (Center for Regional
Development)
Ředitelství silnic a dálnic (Directorate of Roads and
Highways)
ČD Cargo
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Moravia-Silesia Region Authority
Liberec Region Authority
Pardubice Region Authority
Southern Moravia Region Authority
Capital City of Prague
City Part Prague 1
City of Brno
City of České Budějovice
City of Ostrava
City of Olomouc
City of Přerov
Town of Kopřivnice
University of Jan Evangelist Purkyne
Czech University of Agriculture
University of Ostrava
Technické sítě Brno (Technical networks of Brno)
Sako Brno
Pražská teplárenská
Dopravní podnik města Brna (Brno Public Transport Authority)
Dopravní podnik Ostrava (Ostrava Public Transport
Company)
Zemský archiv v Opavě (Provincial Archives in
Opava)
CESNET
MOTT MACDONALD Praha
Swietelsky stavební
ArcelorMittal Ostrava
C-Energy Bohemia
Energetika Třinec
Elektrárny Opatovice (Opatovice Power Plants)
Geosan Group
KLEMENT
Město Spálené Poříčí (Town of Spálené Poříčí)
Palivový kombinát Ústí
ZEPRIS
Stredoslovenská distribučná (Electricity distribution company)
CROY
Městská policie Brno (Brno Metropolitan Police)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
Tel.:
+420 222 866 555
Jakubská 121/1
602 00 Brno
Tel.:
+420 542 210 351
Bukovanského 30
710 00 Ostrava
Tel.:
+420 596 629 503
e-mail: info@mt-legal.com
www.mt-legal.com

M

392 | 2019 | The Leading Law Firms

The Leading Law Firms | 2019 | 393

NIELSEN MEINL,
advokátní kancelář, s.r.o.
NIELSEN MEINL provides professional support
to clients in a wide range of practice areas, including but not limited to: corporate, civil and
administrative law.
The expertise and depth of specialisation of our
lawyers enable us to offer legal and business aid
to new technology, media and telecommunication
ventures.
We monitor developments in law and regulation
and proactively prepare our clients for the legal and
regulatory challenges that their businesses can face.
We respect the law and our clients – we never rely
solely on our experience alone; we always evaluate
and analyse primary sources and monitor developments in legal theory and case law.
We have great respect for our clients – our professional services are a testament to the trust and
confidence our clients have in us. Our clients have
always been and will always be our major source of
inspiration.
We use and apply our in-depth legal and business
knowledge and expertise also to other fields – we
can counsel our clients on intellectual property issues involved in mergers and acquisitions or provide
advice on property development projects based on
our experience gained from drafting contracts for
complex business transactions.

OUR SPECIALISATION:
New Technologies and Media
We have developed expertise in addressing online
business issues, including international copyright
protection.
We help our clients set and bring their standard
service and/or data protection terms and conditions into compliance with GDPR and other data
protection legislation. We focus on blockchain and
ICO models and related financial and regulatory
issues.
In ICT law, we address the issues of: ICT system implementation, support and related litigation; software protection and licencing; development and
transfer of technologies; artificial intelligence and
its application; guaranteed standards of ICT service levels (including SLA) and related outsourcing
and cloud computing services (including XaaS).
In telecommunications law, we focus on regulatory
issues (in particular but not limited to: operation
of electronic communication networks, wireless
links, e-communication services, and TV and radio
services).
In media law, we address the issues of copyright
protection, regulation of advertising, and electronic media in general (TV, radio, internet), including
related privacy issues.
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Business Transactions
We assist in preparing and implementing complex
business transactions that are sensitive in terms of
contractual arrangements, guarantees and other security for obligations. Our in-depth knowledge and expertise gained from our involvement in international
investment, financial and banking projects enable us
to support our clients also as regards loan financing,
bank guarantees, etc.
In international transactions, we work closely with our
international partners.

Other:
corporate law
real estate
litigation

ACCOLADES:
NIELSEN MEINL founding partner Tomáš Nielsen was
named ICT Lawyer of the Year 2018.
NIELSEN MEINL was recognised in the Law Firm of the
Year 2018 competition as a highly recommended IT
law, telecommunications and media law firm.
NIELSEN MEINL was recognised in The Legal 500 2017
edition as a recommended TMT (technology, media and telecommunications) law firm in the Czech
Republic.
NIELSEN MEINL partner Tomáš Nielsen was recognised by The Legal 500 as a leading TMT lawyer.

NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.
Žatecká 55/14
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 270 004 935
e-mail: praha@nielsenmeinl.com
www.nielsenmeinl.com
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PETERKA & PARTNERS
advokátní kancelář s.r.o.
PETERKA & PARTNERS is a modern, independent
law firm providing comprehensive legal services
in the region of Central and Eastern Europe. Since
its establishment in the year 2 000, the firm has
built a strong position on strategic markets with
the ability to provide its clients with comprehensive legal and tax advice and become a dynamic
alternative to international and local law firms.
PETERKA & PARTNERS operates nine fully-owned
offices across the CEE region, in the Czech Republic,
Slovakia, Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Belarus, Ukraine and Russia. In the near future, PETERKA & PARTNERS is in the process of opening its new
office in Croatia. All offices are 100% subsidiaries
owned by the central partnership. The firm has one
profit centre and uses the “One Firm” management
concept.
PETERKA & PARTNERS represents 1,500 clients in
the CEE region, including nearly 200 worldwide leaders. The firm is not dependent on any single client,
state or local government, and is also financially
independent.

THE MAIN ADVANTAGES OF THIS UNIQUE, CLIENT
 FOCUSED SERVICE MODEL ARE:
a single delivery point for legal services throughout
the entire CEE region
the opportunity to truly “outsource” legal services
within the CEE region

one partner dedicated to coordinating all client activities in the entire region
knowledge of the client’s business structures, corporate cultures, sample documents, and so on,
and the ability to use this knowledge in different
countries in the CEE region for the client’s benefit
all services can be governed by a single agreement
on the provision of legal services
a unified fee structure and invoicing system and
adapted legal fees as a result of important regional
synergies
a truly regional vision and approach, in combination with vast local expertise
extended coverage in Central and South Eastern
Europe, i.e., Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, as well as outside the CEE region, i.e.,
Turkey, Kazakhstan, the Caucasus states
PETERKA & PARTNERS has a deep knowledge of the
global legal market, which enables to manage legal
cases effectively within Central and Eastern Europe,
as well as in other countries worldwide. Smooth coordination of multiple jurisdictions is ensured by the
centralized Department of External Relations. Moreover, to be able to assist clients active in the broader
international arena, PETERKA & PARTNERS has built
strong working and personal relations with law firms
in 90 countries, providing clients with access to the
best local lawyers in each jurisdiction. Alongside we
are members of the international networks of independent law firms, TerraLex®, the International Lawyers Network, and Globaladvocaten.
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PETERKA & PARTNERS INTRODUCE PRACTICE
GROUPS:
Experienced in the wide range of practice areas and
industries represented by our Practice Groups, PETERKA & PARTNERS combines the highest level of
legal professionalism with business inside in order
to support the business of its clients effectively. Due
to an increasing interest in the integrated services
offered through our highly specialized teams across
PETERKA & PARTNERS, we have decided to focus on
the further development of Practice Groups on the
regional level.
Regional Practice Groups at PETERKA & PARTNERS
are divided into specialized categories in various areas of law, industries, and language desks. They are
led by lawyers with an exceptional experience at the
regional level, as well as in the individual countries
concerned. This enables us to provide our clients and
partner law firms with the highest level of expertise.
Currently, we provide services especially via the following Practice Groups:

tric; AmerisourceBergen; Amsted Industries; Andritz;
Arkema; Aryzta; AstenJohnson; Atlas Copco; Augustin
Quehenberger; Ayming; Bekaert; Berger Paints; Bilfinger; Bouygues; Ceva Sante Animale; ČEZ; CMI; CNH
Industrial; Constellium; Danfoss; Danone; Datwyler;
Deceuninck; Descours & Cabaud; DHL; DLG Group;
DSV; Edenred; Emag; Enel; Essilor; Filcon; Fraikin;
GAF; Gardner Aerospace; Gardner Denver; GDF Suez;
Gefco; GIS Aqua Group; Gosselin; Grace; H. Dawson;
HanesBrands; Hoerbiger; Honeywell; Hoya; Huhtamaki; Insight; Ista; Johnson & Johnson; K+S Group; KBA;
KKCG Group; Konica Minolta; Kuehne + Nagel Group;
L’Oreál; Lhoist; Lohmann & Rauscher; M+W Group;
Magotteaux; Manpower; Marriott; Martela; Molnlycke;
Mustang; Mylan; Newell Brands; Nielsen; Nipro; NKT;
Nutreco; Olympus; Panasonic; Plastic Omnium; Poclain Hydraulics; PSA Group; Raiffeisen Bank Int.; Renault; Saint Gobain; Samlerhuset; Sandvik; Semecs;
Schweiter Technologies; Skanska; Smithfield; SNF;
Societe Generale; Sodexo; Solvay; Soufflet; Steelcase;
Still; Suntory; Swiss Re; Tetra Laval; The Crest Group;
TSR; UniCredit; UST Global; Veolia; VKR Holding; Wesco International; XPO Logistics; Yaskawa; Yokogawa

Antitrust and Competition/Banking and Finance/
Compliance and Regulatory/ Corporate/ Criminal
Law/ Data Protection/ Family and Inheritance Law/
General Commercial and Distribution/ Immigration/
Intellectual Property/ Labour Law/ Law of Information
Technologies/ Litigation and Insolvency/ Mergers and
Acquisitions/ Public Procurement/ Real Estate/ Tax
Additionally, we have sustained Industry Groups
which are most relevant to our clientsʼ needs. Industry
Groups include the following sectors:
Automotive/ Aviation/ Energy/ Pharma and Life Sciences/ Private Equity/ Retail and Luxury/ Sport, Media
and Gaming/Transportation and Logistics
Further, we have long-term experience in offering
legalservices via our German, Russian and French
desksin individual countries or as an integrated legal
serviceover the entire CEE region.

PETERKA & PARTNERS REPRESENTATIVE CLIENTS:
Aalberts Industries; Abro Industries; Acer Group; Agility; Air Liquide; Aldesa; Alfa Laval; Alk Abello; Alps Elec-

PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.
Karlovo náměstí 671/24
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 225 396 300
e-mail: office@peterkapartners.cz
www.peterkapartners.com
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PIERSTONE s.r.o.,
advokátní kancelář
Pierstone is an international network of full-service law firms recognized by their commanding
reputation in Technology, Media and Telecommunication law, Data Protection law and M & A.
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 one of the premier law firms in Central
and Eastern Europe focusing on new technologies.
The Pierstone network has offices in Brussels, London, Moscow, and Prague.

PRACTICE AREAS
IT law and technology law
Data protection
Competition law and EU law
Regulation in telecommunications
Mergers and acquisitions
Media
Outsourcing
Public procurement
Commercial law
Corporate law
Dispute resolutions
Employment law

LEADING PARTNERS
Jana Pattynová
is according to independent ratings one of the best experts in IT law, telecommunications law and data protection in Central and Eastern Europe. Her experience
includes leading significant IT and telecommunication transactions in the region as well as many GDPR
implementation projects. Jana frequently lectures on
privacy, cloud computing, digitalisation and artificial
intelligence. Jana is the author of many publications
and the co-author of a commentary on the GDPR.
Besides her legal practice in the Czech Republic, Jana
practised in London, Munich, Milan, Paris and Bratislava. Jana is a member of the Czech Bar Association, the
Slovak Bar Association and is involved in the bodies of
the International Bar Association.

Tomas Schollaert
enjoys a reputation as a leading technology lawyer
in the region. In the past 20 years he has advised TMT
clients in over 20 countries on important regulatory,
competition and litigation cases. He successfully acted in the first cases that were handled under the EU
antitrust and state aid rules in the new Member States
of the EU. Tomas has practised in Brussels, Prague,
London and Warsaw. He is 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.
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Lenka Suchánková
has extensive experience in the field of IT/IP, including
outsourcing and cloud computing, new media, privacy and data protection including global data transfers,
cyber-security, and labour and employment law. Over
the past years, she has acted for IT and media companies and regulated sectors. Lenka is the author of various publications and the co-author of a commentary
on the GDPR and frequently lectures on the GDPR,
e-Privacy and other data and privacy-related topics.
She has practiced as a lawyer in London and holds degrees from the universities of Prague, Cardiff and the
University of British Columbia in Vancouver, Canada.

Iva Zothova
specializes in M & A and corporate & commercial
law. For more than 20 years Iva has provided advice
to EU & US based investors on numerous significant
transactions in the CEE region, including privatisations of major incumbents (telco, power, gas), acquisitions, acquisition financings, restructurings and joint
ventures. She is a recognised specialist and is a co-author of the Kluwer’s M & A Handbook: «Corporate
Acquisitions and Mergers, the Czech Republic» and
often lectures on various corporate and M & A topics.
Iva gained experience working in reputable global law
firms.

AWARDS
Chambers Europe (2019) Band 1 TMT – ranking
achieved each year ever since our founding
Legal 500 (2019) Tier 1 TMT– ranking achieved each
year ever since our founding
Legal 500 (2019) Tier 3 Commercial, Corporate and
M&A – a new ranking reflecting our achievemnets in
commercial transactions and M&A
Who’s Who Legal (Data) 2019 – Information Technology a Telecoms & Media

PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář
Na Příkopě 392/9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 234 958
e-mail: lenka.suchankova@pierstone.com
www.pierstone.com
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PPS advokáti s.r.o.
The law office PPS advokáti s.r.o. has been operating on the legal services market since 2002.
Formerly, it operated as an association of attorneys-at-law and since 2008, it has been operating as a limited liability company under the
business name PPS ADVOKÁTI.
PPS advokáti s.r.o. provides legal services throughout the Czech Republic, in particular in the Hradec
Králové region, Pardubice region, Central Bohemia
region and the City of Prague. Thanks to our membership in the international association AEA (The
European Association of Attorneys) and our cooperation with selected offices in Slovakia, Poland,
Rumania, Bulgaria and Austria, we are capable of
assuring legal assistance in international legal relations, too. We communicate in the Czech, English,
German, Russian and French languages.
Our priority is the satisfaction and the trust of our
clients. We prefer long-term cooperation and we
offer carefully formulated, professionally reasoned,
comprehensive and, as well, the best-arranged,
most economical legal solutions possible at very
attractive prices. It is a matter of course that our client is informed openly, regularly and in detail and
that the data disclosed by the client are protected
without any restrictions in terms of time. If required,
we cooperate on an external basis with selected
notaries, authorised experts, executors, authorised
translators, real estate offices and public auction
organizers.

It is our vision to maintain a stable, sufficiently strong
and clearly identifiable law firm, our good reputation
and business name will be the guarantee of top-quality services provided to exacting clients.
We provide comprehensive legal services to all our clients, particularly in the business sector. The criminal
and tax agenda and litigation, which includes a large
number of legal disputes and arbitration proceedings,
are also very extensive.
The pleasing result of our activities is the steadily increasing clientele, that is gaining confidence in our
services.
A large number of attorneys-at-law, relative to the region, enables us a partial specialization in particular
fields of law and so we can offer higher level of law
services to our clients. Currently, there are 22 attorneys-at-law, and 27 lawyers in general, operating in
PPS advokáti s.r.o. We also cooperate externally with
more than other 20 attorneys – at – law. Thus, PPS
advokáti s.r.o. can be classified among the largest regional law firms in the Czech Republic.
After PPS ADVOKÁTI had been included in a survey
“Law firm of the year” among “Highly recommended
regional law offices” in 2012, it acquired the prestigious award “Law firm of the year for the regional
office” in 2013 and in 2014. In 2015, 2016, 2017 and
2018, PPS ADVOKÁTI was included once again among
“Highly recommended regional law offices”. In 2016, it
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was nominated historically for the first time in a specialized category “Labor law”, and in 2017, it was
awarded the “Highly recommended law firm of the
year” in this category. In 2018, it built on this award,
when it was moreover awarded in the category “Sport
law” as well.

PPS advokáti s.r.o.
Velké náměstí 135/19
500 03 Hradec Králové
Tel.:
+420 495 512 831-2
e-mail: lipavsky@ppsadvokati.cz
www.ppsadvokati.cz
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PRK Partners s.r.o.
advokátní kancelář
PRK Partners provides top-class professional legal services in all areas of law and in many key
Central European jurisdictions. We place primary
emphasis on the quality of our legal services.
Our team of more than one hundred legal and tax experts with offices in Prague, Ostrava and Bratislava guarantees the highest quality and flexibility of our services.
We hold numerous prominent awards (Law Firm of
the Year Award, Chambers Europe Awards, The Lawyer Awards), and we are a member of key international
associations.

PARTNERS  NOT ONLY LAWYERS
We are a solid member of the business and entrepreneurial communities in the Czech Republic and
Slovakia. We co-create projects; we assist in guiding
complex business negotiations towards a successful
conclusion; we propose alternative solutions; we find
opportunities for clients; we assist in implementing
the negotiated projects.
Our clients include major international corporations
as well as local firms and private investors, across diverse business sectors.

UNIQUE SOLUTIONS  OUR PRIORITY
Every client and every situation is different however
we always propose the most suitable and individually
tailored solution.

We pride ourselves on attaining the highest standards of quality, efficiency and flexibility in our advisory services, which we tailor to the specific requirements of our clients, including various issues arising
from differences between individual legal systems
and cultures.
We provide full-spectrum legal advice – from the implementation of comprehensive multilateral business
transactions to the management of private property,
including investments, inheritance, trust funds, etc.

INTERNATIONAL PERSPECTIVE
Our team is composed of professionals with international education and experience.
We are the only Czech member law firm of Lex Mundi, the world’s leading network of independent law
firms.
Thanks to our close cooperation with top-tier international law firms, we are able to offer an international perspective on any legal issue arising in business
transactions in any jurisdiction around the world.
We have in-depth knowledge of the local legal system, including new Czech civil law.
We select foreign partners according to our client’s needs and specific circumstances, always from
the best law firms in that country.

OUR VIEW OF THE WORLD
Our work is not only “business”: we have participated on a long-term basis in a wide variety of
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pro bono projects and support our partners from
the non-profit sector (Tereza Maxova Foundation,
Kaplicky Centre Endowment Fund, ACORUS, Czech
Donors Forum, etc.).
PRK Partners has been repeatedly voted among
the most socially responsible firms in the category
of small and mid-sized firms and was awarded the
bronze certifi cate at the annual TOP Responsible
Firm of the Year Awards.

OUR AWARDS
As the first domestic law firm in Czech history, we
were named Law Firm of the Year for the Central European Region by the prestigious British magazine
The Lawyer. This year we are again among 6 finalists
for this award.
We are one of the two most recognised Czech law
firms in the rankings of the renowned international
ratings agency Chambers & Partners.
We are the most awarded Czech law firm in the area
of banking and finance and we have repeatedly been
awarded as the Best Czech Law Firm of the Year (in
the Law Firm of the Year Awards by Epravo.cz).

SELECTION OF OUR DISTINGUISHED AND
PUBLISHABLE WORK ASSIGNMENTS
Czech and Slovak legal advice to the SABMiller group
in connection with the sale of its Central and Eastern
European businesses including the Czech brewery
Plzeňský Prazdroj and the Slovak Pivovary Topvar
brewery to the Japanese Asahi Group holdings. The
transaction, worth EUR 7.3 billion, was one of the
most significant M & A transaction in the Czech Republic in the past years.
Providing full legal service to Philip Morris in relation
to introduction of a new smoke free category of tobacco product (IQOS) on the markets in the Czech
Republic and Slovakia.
Global financing in the amount of EUR 665 million
for the Monier Group, involving an issue of senior secured notes and senior secured credit facilities.
Representing a consortium of leading private transport infrastructure developers, namely Cintra/
Ferrovial, Porr and Macquarie, in the biggest PPP
project in Slovakia – the construction of the D4 and
R7 highways.
Legal advice to Veolia Energie ČR (a company from
the Veolia Environnement group) in connection

with the acquisition of Pražská teplárenská LPZ a.s.
(now Veolia Energie Praha), a subsidiary of Pražská
teplárenská. We also represented this client in
merger approval proceedings before the Czech Office for the Protection of Competition.
One of the most significant transactions in the
area of project financing in 2013-2014: project financing of the underground gas storage facility in
Dambořice for the KKCG Group.
Legal advice relating to the establishment of
a debt issuance programme by a Slovak branch
of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
This was the first debt issuance programme with
structured products to be established by a bank in
Slovakia. The total value of the transaction is EUR
5 billion.
Czech and Slovak law advice in connection with
the worldwide internal restructuring of Hewlett-Packard involving certain business activities
and companies in the Czech Republic and Slovakia. This transaction represented one of the largest
de-mergers of a company worldwide.
Assistance to Galerie Butovice s.r.o., belonging to
Cromwell Property Group, a leading European
multi-let real estate investment manager owned by
Australian Cromwell Property Group, with respect
to the construction and long-term lease of a new
three-storey retail building in Prague to be fully let
to Kika, a member of Steinhoff group, the second
largest furniture retailer in the world.
The first “triple” listing on the London, Prague and
Warsaw stock exchanges, one of the largest European IPOs in 2008 and the largest ever IPO in the
Czech Republic for New World Resources N.V. with
the total value of the offering amounting to ₤ 1.1
billion and final market capitalisation of ₤ 3 billion.
Assisted the Prague Stock Exchange in the establishment of a new non-regulated market/selling
platform called START. Advising on the first IPO by
an SME firm on the new START market/selling platform. Advised also on the first secondary public
offering on the new START market.
Legal advice to Holcim in connection with one of
the top M & A transactions realised over the last
few years not only in the Czech Republic, but also
abroad, regarding the divestment of its Czech operations to Cemex, including a cement plant and
17 ready-mix concrete sites. PRK Partners also successfully represented the Holcim group in merger
approval proceedings before the Czech Office for
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the Protection of Competition in connection with
this transaction.
Czech law advice to the issuer, the pharmaceutical
company Affimed Therapeutics B.V., in relation to
an initial public offering of shares (IPO) in the USA,
the issuer’s shares being listed for trading on the
NASDAQ and a secondary public offering (SPO).
The value of the IPO was approx. USD 60 million
and that of the SPO was approx. USD 35 million.
Long-term legal advice to Ringier Axel Springer Media AG, recently in connection with its investments
and the sale of its activities and operations in the
Czech Republic and Slovakia.
Representing Best Hotel Properties a.s., a major
Slovak hotel company, in connection with the purchase of the InterContinental Hotel in Prague.
Legal advice to Northwood Acquisitions LLC, an
American investment fund, in connection with its
acquisition and refinancing of the Four Seasons
Hotel, a five-star luxury hotel in Prague.
One of the top M & A transactions – Czech and Slovak legal advice to Deutsche Bahn on the takeover
of Veolia Transdev’s business operations in the CEE
region.
Regular legal advice to ENGIE group in connection
with its activities in the Czech Republic and Slovakia, including the acquisition of several heating
and facility management companies.
Representing Publicis Groupe Holdings B.V. in connection with the acquisition of a Czech and Slovak
provider of Internet marketing services.
Long-term representation of SATPO Group, a leading property developer and real estate investor.
Long-term legal advice to shareholders and to
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. in corporate
matters, particularly in connection with the negotiation and conclusion of a pioneering strategic
shareholders’ agreement.
Unique (in terms of its scope and issues resolved)
legal due diligence in order to verify the ownership
title to an extended real estate portfolio under
a syndicated loan facility of EUR 230 million.
PRK Partners advises and represents TV Nova s.r.o.
(formerly CET21 spol. s r.o.), operator of TV Nova
and other stations, in various areas of Czech law,
in particular media law, competition law, IP, labour
law and dispute resolution.
One of the most publicised lawsuits in the CR –
representing the Ministry of Finance of the Czech
Republic before Swiss courts in the case against

the former managers of the coal-mining concern
Mostecká uhelná společnost.
Comprehensive labour-law advice to significant
clients such as: Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o., Novartis, Marks & Spencer, COMMERZBANK AG, SAP, JNJ Global Business Services (Johnson & Johnson Group), Anheuser-Busch InBev,
Randstad, Dunnhumby and many others.

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Praha | Ostrava | Bratislava
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 430 111
e-mail: prague@prkpartners.com
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
Tel.:
+420 558 889 099
e-mail: ostrava@prkpartners.com
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava
Tel.:
+421 232 333 232
e-mail: bratislava@prkpartners.com
www.prkpartners.com
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ROWAN LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.
We are a leading Czech and Slovak law firm with
28 years of experience in the marketplace. Our
clients include some of the largest national and
international corporations, including public institutions, which we provide comprehensive legal support on key projects.
ROWAN LEGAL is particularly recognized and regularly
highly ranked for its expertise in IT and media, telecommunications, privacy and data protection, corporate law and commercial law, dispute resolution and
arbitration, intellectual property and competition (including public procurement).
We are regular winners of Law Firm of the Year awards.
On an international level, we are highly placed in the
rankings of both Chambers & Partners and The Legal
500 on a regular basis.
We are a member for the Czech and Slovak Republic
of MULTILAW, an exclusive global group of law firms.
Our longstanding involvement in the Steering Committee of this association enables us to contribute
to the provision of specialized legal services in more
than 50 countries.

CORPORATE LAW
ROWAN LEGAL provides comprehensive legal advice
in the area of company law, both to domestic companies and the subsidiaries of multinationals. This
advice covers everything from long-term manage-

ment of corporate affairs, the preparation and review
of corporate structures, and changes in corporate
and group structures, company transformations and
group restructuring, to the formation of joint ventures
and the conclusion of shareholder agreements. Our
lawyers also have a wealth of experience in transactions related to family businesses, where the sellers
are the founders. Our office also focuses on supporting start-up projects.

Last year we provided:
Comprehensive legal and tax advice to a private equity fund (CEIP) within two acquisitions.
Comprehensive legal and tax advice to Severočeská
vodárenská společnost a.s. within a project for
a new model of operation of water supply infrastructure (contracts, analysis, negotiations, acquisitions, sales of companies, transformations of companies, etc.). We have been working with this client
for 5 years and have supported it throughout the
project with a volume of business exceeding CZK
40 billion.

COMPETITION LAW
ROWAN LEGAL provides full legal services in the areas
of Czech and EU competition law.
Besides usual day-to-day competition law advice connected with the reviewing and drafting of commercial
contracts and corporate and M & A deals, our lawyers
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provide full competition law support, including advice
on both horizontal and vertical agreements, subcontracting relations and related representations in administration and court proceedings before national
courts as well as before the European Commission.

Last year we provided:
Comprehensive legal advice to AMC, one of the
largest US commercial cable and satellite television stations, on pricing policy and applying different prices to different customers.
Implementation of a compliance system covering
competition in particular for Eurovia (member of
the VINCI Group), Elektrizace železnic Praha (Electrification of Railways), and PROFI EMG.

DISPUTE RESOLUTION AND ARBITRATION
ROWAN LEGAL has very robust dispute resolution
team and we closely focus on legal advisory in national and international disputes in the value exceeding several of billions of CZK. In addition to domestic
litigation and defense in criminal proceedings, we
specializes in commercial arbitration (both international and domestic), dispute avoidance services
(DAS) and commercial mediation. Miloš Olík, Head
of the dispute resolution desk at the ROWAN LEGAL,
is Chairman of the ICC Czech Republic and active as
an arbitrator, including investor-state claims under
the ICSID rules.
In addition to our strong litigation practice, our lawyers act also in arbitration proceedings under various rules, e.g. the rules of the International Chamber
of Commerce in Paris (ICC), the International Centre
for the Settlement of Investment Disputes (ICSID),
the Swedish Chamber of Commerce (SCC), the Arbitration Court Attached to the Economic Chamber of
the Czech Republic and the Agricultural Chamber of
the Czech Republic (Czech Arbitration Court), the Arbitration Court of the Slovak Chamber of Commerce
and Industry, as well as under ad hoc rules, including
the Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Last year we represented:
Representing the Capital City of Prague in a number of legal matters concerning the public trans-

port system for Prague (the Opencard system –
similar to the Oyster Card in London or Octopus
Card in Hong Kong). We successfully defended the
client in several matters valued at several million
EUR.
Representing a well-known domestic construction company in disputes worth tens of millions of
CZK against both its suppliers and customers.

IT LAW
ROWAN LEGAL are among the absolute elite in
this field in the Czech and Slovak Republics, as evidenced by us winning the Law Firm of the Year in
this area for the last nine years running. We are the
leading experts in providing advice in the areas of
information systems implementation, outsourcing,
software development, e-commerce, cloud computing and cybersecurity.

Last year we provided:
Legal assistance to CISCO SYSTEMS on a daily
basis, legal advice in connection with the preparation and implementation of a hardware distribution system.
Legal advice to Česká spořitelna related to complex IT infrastructure outsourcing.

TMT
ROWAN LEGAL has been involved in telecommunications law for more than 10 years, and mainly provides its clients with legal support in connection with
the provision of telecommunications services and
compliance with regulatory requirements. We also
cooperate with prominent government agencies and
regulators, particularly in relation to the new law on
cyber security. For a long time we have focused very
intensively on the protection of personal data, now
also in the light of the current GDPR standards.

Last year we provided:
Complex legal advice with GDPR implementation
project the largest insurance groups in the Czech
Republic, including Vienna Insurance Group, and
several other insurers.
Legal advice on GDPR implementation to one of
the largest investment groups in the CEE region.
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INTELLECTUAL PROPERTY
Along with ICT law, Intellectual Property Law is one of
our key practice areas. We provide comprehensive legal support across various areas of intellectual property, including copyrights, trademarks, trade names,
designs, patents, domain names and unfair competition laws.

Last year we provided:
Representation to ACTUM in several negotiations
with its customers related to SW development and
IP protected content.
Continuous legal advisory to T-Mobile Czech Republic related to the ownership of data and related
IP issues including analysis of automated source
code development and big data analysis.

the operation of its water supply and sewerage infrastructure after the year 2020.
Comprehensive legal services relating to public
procurement submissions for Prague Public Transit
Co. for subway trains maintenance with a volume
exceeding CZK 22 billion.

TAX LAW
The ROWAN LEGAL group has been operating for nearly 20 years in the area of tax consulting, and accounting and payroll administration outsourcing. Thanks to
the broad spectrum of our tax, accounting and legal
services, including the provision of payroll outsourcing, we form a strong partner for our clients, able to
satisfy all their tax, accounting and related needs.

SPORTS LAW
Through our experienced professionals focusing on
this specific area ROWAN LEGAL offers bespoke legal
services, ranging from comprehensive legal advice to
individual athletes and advice on the various legal
aspects of sports associations and clubs, to resolving
litigation relating to these legal issues, in the national
and international arena.
In last years, we secured an acquittal of the Rio Olympics race walk gold medallist Matej Toth before the
Disciplinary Committee of the Slovakian Athletic
Federation.

PUBLIC PROCUREMENT
Public investment (procurement PPP, disbursement
of funds) is one of the specializations of ROWAN LEGAL, which works both on the side of contracting
authorities (providing comprehensive services in the
implementation of projects, analytical and other advisory activities, as well as ongoing representation before the Office for the Protection of Competition and
the courts) and in providing services to private parties
(mainly in the form of support in submitting bids and
representation in the pursuit of legal remedies).

Last year we provided:
Comprehensive legal services to Severočeská
vodárenská společnost, a.s. in connection with

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
GEMINI Center – Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 224 216 212
e-mail: praha@rowanlegal.com
Šumavská 519/35 – ŠUMAVSKÁ tower
602 00 Brno
Tel.:
+420 517 546 100
e-mail: brno@rowanlegal.com
www.rowanlegal.com
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Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
We facilitate links between Czech and German
entrepreneurial activity in accordance with
the motto:
"Entrepreneurs advising entrepreneurs".
Rödl & Partner is a leading international consulting firm in the Czech Republic.
The firm provides services in all areas of business,
enabling its clients to use a "single point of contact" for all their expert consulting needs. It can
provide interlinked legal, tax, auditing, accounting
and business consulting services through its more
than three hundred experienced professionals specializing in the foregoing fields.
But Rödl & Partner is not merely a group of separate attorneys, tax advisors, auditors, accountants
and business consultants.
Our experts from different fields collaborate closely with one another, across all areas of expertise.
We are market-oriented and client-focused. We assemble teams that are capable of helping our clients to successfully achieve all of their goals.
Legal advisory, which forms a significant part of
Rödl & Partner’s consulting activity, focuses primarily on tax law, corporate law, real estate law,
M & A and labour law, while also encompassing
other areas of law.

Rödl & Partner has profiled itself long-term as
a firm providing professional services predominantly to midsized and large companies from German speaking countries.
In other words, we are consultants that aim to facilitate links between Czech and German entrepreneurial activity in accordance with the motto: "Entrepreneurs advising entrepreneurs".
Rödl & Partner consultants regularly devote time
to publication and lecturing activities.
Via conferences, seminars and regular roundtable
discussions they provide the firm’s clients with
expert insight on current topics across all fields of
expertise. Teams of authors from Rödl & Partner
frequently feature in publications from many publishers and also feature on the pages of general interest and expert publications.
Rödl & Partner also devotes attention to the area
of corporate social responsibility. Every year it participates in selected projects, one of which consists
of supporting Sue Ryder Homes for Seniors.
Rödl & Partner regularly wins awards in national
and international rankings.
In 2018 Rödl & Partner has received, for the seventh
year in a row, the highly prestigious award of Law
Firm of the Year in the area of tax law.

R

410 | 2019 | The Leading Law Firms

RÖDL & PARTNER BY THE NUMBERS:
Rödl & Partner has been in the Czech Republic
since 1991, with branches in Prague and Brno.
Globally, the firm has 111 branches in 50 countries.
It has more than 4 900 professionals. The firm has
an especially strong market position in the countries of Central, Eastern and Western Europe, as
well as in Asia, and the USA and Africa.

JUDr. Petr Novotný, PhD.
managing partner

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 236 163 111
e-mail: prag@roedl.com
www.roedl.com/cz
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ŘANDA HAVEL LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
Top-quality legal services are a matter of course.
We don’t see just another task ahead of us,
we see our clients’ future. We share their vision and look at everything from a broader
perspective.
During our fourteen years on the legal market we’ve
put together a stable team of first-class lawyers who
are all experts in their specific areas of law. We have
also built up a stable list of both domestic and international clients, from multinational companies
who sit at the top of their industries to successful
entrepreneurs, private entities and public institutions. As a member of the European alliance act legal, we are a convenient and trusted one-stop shop
for clients with legal affairs abroad. With almost 400
top corporate lawyers, tax consultants and business experts under its umbrella, act legal is the very
first choice for top-quality legal services in Europe.
Thanks to our thorough understanding of Czech
law and the domestic market, as well as our extensive experience, we offer comprehensive legal
services in all key areas of the law. The top quality of our services is reflected in the results of the
prestigious “Law Firm of the Year” awards, in which
we were named Law Firm of the Year 2018 in the
category of Energy and Energy Projects and were
ranked in 12 other categories – Development and
Real Estate Projects, IT Law, Public Procurement,
IP, Restructuring and Insolvency, Competition,
M & A, Dispute Resolution and Arbitration, Banking

and Finance, Telecommunications and Media, Corporate Law and Labour Law. In addition to these
achievements, the prestigious international rating
agencies Chambers & Partners, The Legal 500 and
IFLR1000 annually recommend our office, as well as
its associates.
We are one of the few Czech law firms that provides
comprehensive legal services to all segments of the
energy market, including photovoltaics and the
construction of power plants for the production or
processing of electricity, heat and gas, and energy
recovery of waste. We also advise on mergers and
acquisitions, where we have prepared hundreds
of transactions for companies operating in a wide
range of areas, as well as in dispute resolutions
from almost all sectors of the economy.

SELECTED PUBLISHABLE CASES
In recent years, we have provided the Jufa Investment Group – one of the quickest growing owners
of photovoltaic power plants in the Czech Republic – with legal advice in connection with its purchase of most of the 26 solar photovoltaic plants
that currently comprise Jufa’s portfolio.
We also represented the owners of ASTRATEX, the
leader in on-line sales of lingerie, in the sale of their
majority stake to the investment group Hartenberg Holding. We provided further legal advice to
the owners in selling their shares in New Presence
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Jewels s.r.o., which operates a famous chain of jewellery stores – Présence – in the Czech Republic and
Slovakia.
Last year, we provided complete legal services to dozens of clients (including Coca-Cola HBC Czech Republic and Slovakia, EXIM HOLDING a.s., Vitana, a.s., IKEM
or Broker Consulting, a.s.) in connection with preparing for GDPR.

PARTNERS
Mgr. Martin Řanda, LL.M., Managing Partner
Martin Řanda has extensive expert experience in international transactions gained during the privatisation
of two leading Czech banks and acquisitions of significant Czech industrial and energy companies. He has
participated in projects to create standard bank documentation, as well as preparing comprehensive loan
and financing contracts for developer projects in the
banking and financing segments. He has been actively involved in significant international projects in the
areas of real estate and construction. At present, he focuses on real estate and construction, dispute resolution and general commercial and corporate law. Martin Řanda was elected to the Disciplinary Committee
of the Czech Bar Association. He is an arbitrator in the
Arbitration Court attached to the Economic Chamber
of the Czech Republic and the Agricultural Chamber of
the Czech Republic.

Mgr. Ing. Jan Havel, Partner
Throughout his career, Jan Havel has acquired extensive expert experience and knowledge, especially
in the area of commercial law, M & A and construction law, export financing and insurance, insolvency
law and dispute resolution with a focus on the energy sector and supplies of technological equipment
and investment units. His specialization is advising
and negotiating of international EPC contracts. Jan
Havel’s many years of experience include provision of
legal consultation in almost 100 complex investment
and developer projects in the power engineering sector, including nuclear facilities, in Europe, Americas
and Asia. He also focuses on finance and banking. Jan
Havel is an arbitrator in the Arbitration Court attached
to the Economic Chamber of the Czech Republic and
the Agricultural Chamber of the Czech Republic.

Mgr. Tomáš Rydvan, Partner
Tomáš Rydvan currently specialises in public law,
in particular public contract law, PPP projects and
public support. His other specialisations are in the
areas of TMT and public contracts subsidised from
EU operational programmes. He provides consultancy to tender callers and bidders in tender proceedings for public contracts for the preparation
of bids and organisation of tender documentation,
including representation in objection proceedings,
proceedings before the Competition Authority and
during judicial reviews held at the administrative
courts. Tomáš Rydvan has provided consultancy
during acquisition transactions by international and domestic investors in the Czech Republic
and abroad, especially in the areas of banking,
insurance, industry and real estate. Tomáš Rydvan
was elected to the Control Board of the Czech Bar
Association.

Mgr. Alois Šatava, Partner
Alois Šatava has acquired substantial experience
throughout his career, especially in the areas of
commercial law, M & A, insolvency law, financial
and banking law and securities law. He provides
consultancy to purchasers and sellers in the context of international and medium-sized acquisitions and sales of companies active in various areas of industry and services, including acquisition
financing for these transactions and post-acquisition restructuring. Alois Šatava has provided legal
consultancy in the energy sector. He has participated in a number of international projects in the area
of syndicated loans and bond financing.

Mgr. Matyáš Kužela, Partner
Matyáš Kužela focuses mainly on data protection
and privacy, competition law, M & A and commercial law. With respect to data protection, He
advises banks, international organizations and
E-commerce entrepreneurs on data processing
and transferring personal data abroad. He has extensive experience in representing clients before
the Czech data protection authority. With respect
to M & A and competition, Matyáš Kužela advises
clients on Czech and international transactions
that are subject to regulatory merger clearance.
Further, he represents our clients before the com-
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petition authorities in cartel investigations and
helps clients with strong market position comply
with the competition law requirements. Matyáš
Kužela is a member of the IAPP, the world’s largest
information privacy organization.

Mgr. Tomáš Slabý, Partner
Tomáš Slabý focuses on real estate law and construction, representing domestic and international clients
in real estate transactions and investment projects
in construction. He has extensive experience preparing and negotiating comprehensive contractual
documentation, as well as with representing clients
in permit proceedings before administrative bodies.
Tomáš Slabý also represents clients in judicial and arbitration proceedings connected with real estate and
construction.

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 13
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 537 500–501
e-mail: office.prague@randalegal.com
www.randalegal.com
www.actlegal.com
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SG Advokáti s.r.o.

Ask for more information. Find out more about
matters we cover.
By looking through www.sg-advokati.cz, you
are halfway to the solution of any legal case.
We’ve got your back.

SG Advokáti s.r.o.
Lazarská 1719/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 233 951
e-mail: info@sg-advokati.cz
www.sg-advokati.cz
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Skils s.r.o.
advokátní kancelář
We have been providing legal services in the
Czech Republic since 1992, between 1992 and
2018 as part of the international law firm Weil,
Gotshal & Manges LLP. At the end of 2018, the
firm changed its name to Skils s.r.o. advokátní
kancelář.
We are considered one of the leading and consistently
best rated law firms operating on the Czech market.
Our attorneys have unique expertise in dealing with
the most complex transactions in a wide-ranging
spectrum of areas, including corporate law, M & A,
capital markets, commercial law, banking and financial law, competition law, infrastructure development
and similar major projects, administrative law, energy
and environmental law, restructuring, insolvency law,
IT law, and IP law.
We have represented our clients in complex legal
disputes before civil and administrative courts and
arbitration tribunals both in the Czech Republic and
abroad, as well as before various administrative authorities, including the Czech Office for Protection of
Competition.
Our clients are the most significant Czech and international companies as well as the Czech state, higher regional administrative units, and other public bodies.
Skils is consistently recognised as a leading law firm in
the Czech Republic.

In 2018 our law firm won the main award in “Law Firm
of the Year”, an annual event organized by epravo.cz,
and the Law Firm of the Year in the Arbitration and Dispute Resolution and Competition categories.
In 2017 we won the “Law Firm of the Year” award (an
annual event organized by epravo.cz) in the International Law Firms category, and the Law Firm of the
Year in the Mergers and Acquisitions (M & A) and Arbitration and Dispute Resolution categories.
In 2015 our firm was chosen by epravo.cz as the
“Law Firm of the Year” in the Mergers and Acquisitions (M & A), Arbitration and Dispute Resolution and
Capital Markets categories, in 2015 we won the “Law
Firm of the Year” award in the International Law Firms
category, and the Law Firm of the Year in the Mergers
and Acquisitions (M & A) and Arbitration and Dispute
Resolution categories, in 2014 our law firm has been
selected by epravo.cz as “Law Firm of the Year” for the
Best Client Services, winning also in the Mergers and
Acquisitions (M & A) and Competition Law categories.
In 2013 our law firm was chosen by epravo.cz as the
“Law Firm of the Year 2013” in the International Law
Firms category, and the “Law Firm of the Year 2013” in
the Mergers and Acquisitions (M & A) and Arbitration
and Dispute Resolution categories. Also in 2013, the
firm received from Chambers and Partners the prestigious “Chambers Europe Award for Excellence” for
the most successful international law firm operating
in the Czech Republic – making it the only law firm in
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the Czech Republic to receive such award for the third
time (previously in 2008 and 2009).
Skils’ Leading position on the Czech legal services
market is also confirmed by independent studies
published in internationally recognized publications
such as Chambers Global and Chambers Europe, The
European Legal 500 or IFLR 1000.

and humanitarian principles within the society. The
endowment fund builds on the extensive charitable
work provided by the law firm Skils.

Our law firm is regularly ranked in top tiers especially
in areas including commercial, financial, corporate,
competition and antitrust, environmental and energy
law, infrastructure development and other major projects, and dispute resolution.
Pro bono work is deeply rooted in our culture and so
is the conviction that volunteering our skills to those
less fortunate in our society belongs among the highest values a law firm can hold.
For example, Skils advises the Charta 77 Foundation
(Nadace Charty 77), a charitable organization that
pioneered fundraising for humanitarian purposes in
the Czech Republic following the Velvet Revolution of
1989. The Barriers Account (Konto Bariery) is the main
project of the Charta 77 Foundation, which focuses on
helping people with disabilities.
Skils is also rendering legal assistance to Czech Cystic Fibrosis Association, a non-profit organization
dedicated to improving quality of life and life expectancy for people living with cystic fibrosis, or to the
Endowment Fund of the Bátor Tábor Foundation in
the Czech Republic. Bátor Tábor (which means “Camp
Courage”) was established by a Hungarian foundation focused on providing free therapeutic recreation
programs for children with cancer, diabetes, juvenile
rheumatoid arthritis or hemophilia.
We ale also advising the Club for Old Prague and the
Hippotherapy Centre Mirákl, a charitable organization, which organizes hippotherapy courses.
Skils s.r.o. advokátní kancelář is also the main partner of the Skils – Endowment Fund. The Fund was
established at the beginning of 2009 as the WEIL,
GOTSHAL – Endowment Fund in order to contribute
to the improvement and advancement of the quality of life of individuals, the development of spiritual
and material values, and the exercise of human rights

Skils s.r.o. advokátní kancelář
Křižovnické nám. 193/2
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 221 407 439
e-mail: recepce@skils.cz
www.skils.cz
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Stuchlíková & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Stuchlikova & Partners is a modern and dynamic law firm. We provide comprehensive
legal services, especially in the field of intellectual property, ICT law, e-commerce, CNB licences, and financial and commercial law.
We provide legal services in the standard of the
largest Czech law firms. We build on the experience
of our attorneys from leading international and
Czech law firms as well as consulting companies.
Our vision is long-term cooperation with the client
based on an individual approach, the stable high
quality of services, and practical commercial solutions. We emphasize continuous development and
innovation, and we proactively prepare our clients
for legislative changes affecting their business.
We like modern technologies. We are online and in
a cloud. We try to eliminate any unnecessary paperwork. We use electronic signatures. You can pay
us in cryptocurrency.
Our legal services are provided in Czech, English,
German, and Russian.

OUR EXPERTISE
ICT Law & Technologies
The lawyers at Stuchlikova & Partners have extensive experience in information technology law.

We provide legal advice mainly to technology companies, development firms, and companies specialising in IT outsourcing (body shopping) in the
following areas:
Contracts with software developers
Development and implementation of software
Service and maintenance of software, SLAs
SaaS
Licensing agreements and software distribution

Intellectual Property, Copyrights,
Trademarks, Industrial Property Rights,
Patents
We provide comprehensive legal advice in the field
of intellectual property, including:
Copyrights
Trademarks
Industrial designs
Patents and utility models
In the field of industrial property rights, we cooperate with reputable patent representatives for the
technical side of the issue.

E-commerce Law
We provide comprehensive legal advice in relation
to the Internet and online business, information
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technologies, payment services, advertising, marketing, and other online activities.
Our clients are e-shops, cashback portals, payment service providers and payment gateways,
discount portals, providers and mediators of financial and insurance services, and various website operators. Our services include:
Drafting and revising general business conditions and contractual documentation
Due diligence and acquisition of e-shops and
other online business
Copyrights on the Internet and violating copyrights on the Internet
Domains – transfer of domains, disputes relating to domains

GDPR
In the long term, we focus on personal data protection across various sectors, including healthcare, government, financial institutions, science
and education, e-commerce and ICT. Our services
include:
GDPR Audits
GDPR Implementation
DPO – Data Protection Officer
DPIA – Data Protection Impact Assessments

Financial Law. Compliance of financial
institutions
For our clients, financial institutions, we provide
comprehensive legal services, including:
Analyses of the need for a licence
Establishing an appropriate form of a company
Obtaining a CNB licence
Creation of all contractual documentation and
internal regulations
During the follow-up process of compliance, we
will ensure:
Compliance maps and compliance audits
Continuous monitoring of legislation and regulatory practice
Operational risk management and AML/CFT

Representation during regulatory authority
inspections

CNB Licences
We have arranged for our clients dozens of CNB
licences or CNB registrations. We provide consultancy related to financial services on a daily basis,
and we are in close contact with the CNB.
We are, therefore, able to guide our clients efficiently and quickly through the entire licensing
procedure with the CNB. We provide the entire
documentation for CNB licences as a turnkey
solution.
We mainly focus on CNB licences in the following
areas:
Payment services, payment institutions, and
electronic money institutions
Collective investment
Investment services and investment mediators,
security traders
Non-banking providers of consumer loans
Exchange offices

FinTech
Thanks to our unique combination of expertise in
intellectual property law, ICT law, and finance law,
we can work for innovative FinTech businesses.
Our clients are above all companies and start-ups
providing innovative solutions in the field of payment services and cryptocurrencies.

Other expertise
Commercial Law. Mergers and Acquisitions
Court Disputes and Debt Collection
Employment Law
Real Estate and Construction Law
Immigration Law
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OUR TEAM
Eva Doležalová
ICT Law. E-commerce. Intellectual Property Law. Court Disputes.
Debt Collection.

Zuzana Stuchlíková
Financial Law. CNB Licences. ICT
Law. Intellectual Property Rights.

Michal Kastl
Commercial Law. Mergers and
Acquisitions. Financial Law. Compliance. GDPR.

Ivana Vavříková
Financial Law. CNB Licences. ICT
Law. Commercial Law.

Adam Kraus
Intellectual Property Law. Copyrights. Trademarks. GDPR. Immigration Law.

Zdeňka Voštová
Commercial Law. Public Procurement Law. Employment Law.

Maxim Obuchov
Financial Law. CNB Licences.
Real Estate. Court Disputes. Debt
Collection.

PRO BONO
We provide legal advice to the Jindřich Chalupecký
Association, which annually awards the prestigious
Jindřich Chalupecký Prize for young artists up to
the age of 35, and to the non-profit organisation for
fine artist Fair Art.
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With respect to our specialisation in copyright law, we
also help beginning artists, in particular, filmmakers,
fine artists and photographers.

AWARDS
Innovative Lawyer 2019
Zuzana Stuchlíková, a partner of our law firm, was
awarded as an Innovative Lawyer of the Year for 2019
by the Economia publishing house, which organises
the Innovative Legal Services Forum.

MEMBERSHIP
We are members of the following professional and interest associations:
ALAI Česká republika / ALAI Czech Republic
Asociace pro kapitálový trh České republiky / Czech
Capital Market Association
Česká Compliance Asociace / Czech Compliance
Association
Licensing Executives Society Česká republika

OUR CLIENTS
ACCOM holding. ACRI – asociace železniční dopravy.
Aircraft Industries. AITOM Digital. Astronomický ústav Akademie věd. B-payment. Bauer Hotel Group.
Bohušovická mlékárna. CreativeDock. ČD – Telematika. DATA-PLAN BOHEMIA. Dibaq. Ditech. Divadlo
Archa. EGIT. Fordist Group. Globdata. Hoval. Human
Dynamic. Choceňská mlékárna. IDC-softwarehouse.
Juicymo. Perfect Clinic. Perfect Clinic Dermatology.
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava.
Sefima. Společnost Jindřicha Chalupeckého. STRV.
Tipli. TUZEX. V.Z.V. směnárna. wBTCb.

Stuchlíková & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.
Spálená 97/29
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 767 393
e-mail: info@stuchlikova.com
www.stuchlikova.com
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TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.

Our law firm has been on the Czech market for
more than 20 years. We have a total of 25 lawyers in Prague and Brno and are a part of the
Taylor Wessing family of law firms, which has
offices in nearly every continent.
Over the past 12 months, we have carried out
transactions for our clients with a total value of
over CZK 25 billion, the largest share of which were
Real Estate and M & A transactions. Also significant
for us were transactions in the areas of labor law,
intellectual property and company law.
Our specialty is also representing clients in the
area of dispute resolution and arbitration. Through
the Taylor Wessing network, we are also a major
partner for developer and real estate projects, another area where we have enjoyed considerable
successes. Our law firm also has particular expertise is mergers and acquisitions.

In particular, we carry out many transactions involving cross-border cooperation and not only
within the Taylor Wessing network.
In 2018, within the prestigious LAW FIRM OF THE
YEAR competition, now in its 11th year, we were
designated in the following areas:
The law firm won in the category:
BEST CLIENT SERVICES
The law firm was highly recommended in the area:
INTELLECTUAL PROPERTY
The law firm was recommended in the areas:
DEVELOPER AND REAL ESTATE PROJECTS
DISPUTE RESOLUTION AND ARBITRATION

T
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LABOUR LAW
In the Legal 500 ranking, Taylor Wessing Czech Republic
was recognised in the categories Commercial, Corporate, M & A and Real Estate. In the IFLR1000 ranking,
Taylor Wessing Prague was recognised in the area
M & A. Karin Pomaizlová, partner of Taylor Wessing
Prague, was again ranked among the IP stars.
The Prague office also noted last year that Karin
Pomaizlová was ranked second in the World Trademark Review 1000 for the year 2018 for excellence
in providing complete legal services in the field of
trademarks.
At the same time, the World Trademark Review WTR
1000 for the year 2018, in the INTERNATIONAL category, the law firm in the Czech Republic was ranked
third. This distinction was awarded for outstanding
business know-how when providing complete service for trademark protection and thanks to close
collaboration with colleagues in other departments.
Lawyers specialising in intellectual property were
recognised for achieving specific goals in this area.
For 2019, we are ranked among the top 5 TOP employers in a survey of law students enrolled in Czech
universities. This survey was carried out under the
auspices of the Association of Students and Graduates (ASA). The online survey conducted from
October to December 2018 drew responses from
11,577 students.
In the last year, we have been intensively involved
in education and presentations and consultations in
the area of data security within the Czech Republic.
In 2018, we also re-opened our branch office in the
Moravian metropolis of Brno to meet the increasing demands of clients and local demand for legal
services. The branch has gained significant support
with the addition of two new experienced lawyers
with local knowledge, who will focus in particular on
the development of relationships with current and
prospective clients of the law firm.

OUR MAIN PRACTICE AREAS
Banking & Finance
Commercial

Competition, EU & Trade
Compliance
Corporate, M & A and Capital Markets
Dispute Resolution
Employment, Pensions & Mobility
Environmental, Planning & Regulatory
IP / IT
Private Client
Projects
Real Estate & Construction
Restructuring & Corporate Recovery
What also characterizes us is that our firm is made
up almost 50% of women, and not just trainees,
but also Taylor Wessing Czech Republic associates, lawyers and full partners. At the same time,
our teams are getting ever more creative and delivering to our clients’ victories in a great many
transactions.
We are also convinced that the cornerstone to our
success is access to all partners – employees, clients, partner organisations, suppliers, regulators
and the local community.
We continue on the path of educating younger
generations, and regularly hold lectures and presentations in schools not just about the law, but
also about the legal profession in real life. We continue to pursue our successful Literary Competition
for Students of Law Faculties in the Czech Republic, with 2019 marking the seventh year it’s been
held. In particular, these efforts aim to encourage
young lawyers to join in discussions of theory and
practice.
The result has been literary essays that reflect
many key issues (e.g. the importance of legal support for start-ups, CSR activities and their implementation in practice within our law firm, the importance of legal support for sport, the EET and the
starting point for lawyers in relation to economic
and legal aspects, etc.
In the past year, the law firm also cooperated
with Czech Radio on its Christmas charity
project “Ježíšek’s grandchildren”, and the literary
competition was extended in include university
students from other faculties. The theme of
the literary competition was the relationship of
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students with seniors in our community and the
evaluation of options to help improve life for them.
This cooperation is ongoing in the year 2019.

PARTNERS:
Mgr. Ing. Markéta Cvrčková
Real Estate & Construction

In our practice we handle transactions in the order
of millions of euros. And we are well aware that
young people working in our field are at risk of losing touch with reality.
This is why doing pro bono work is important. When
young colleagues have the opportunity to work
with people in need, they realise there are people
with real problems. It’s not just about transactions.
In addition, we quickly see the results. Therefore,
CSR activities for non-profit organisations, for example in connection with the Pro bono alliance,
where we are part of a network of attorneys under
the Lawyers with Honour brand, play a significant
role here. This cooperation has been ongoing for
over 5 years and includes regular legal consultations for their clients.
Significantly, our lawyers are also dedicated to
sport, especially marathon runs. Within the Taylor
Wessing network, individuals and teams take part
in individual and relay races, mainly in Prague and
Vienna.

Mgr. Markéta Deimelová
Commercial, Competition,
Compliance

Mgr. Karin Pomaizlová
IP/IT

The Prague office is located in the historical city
centre by the Powder Gate.
The office was established in 1998
Working languages are Czech, German and
English
We offer complex legal consulting for the segment B2B
Our major national, European and multinational
clients are a permanent guarantee of the
development of the whole office
The Brno office is located in the historic city centre
in Palác Jalta.
The new office was officially re-opened in November 2018
Working languages are Czech, German and
English
We offer legal advice in the areas of real estate
law and intellectual property rights, as well as
dispute resolution

Dr. Erwin Hanslik MRICS
Real Estate & Construction

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D
Dispute Resolution, Employment
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Thomas Rechberger, Ph.D
Corporate, M & A and Capital
Markets

TAYLOR WESSING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPE
The first Taylor Wessing office in Central and Eastern
Europe was established in 1986 in Vienna, Austria. This
office has become a gateway to the region, and thanks to
it we have extended our branches to Budapest, Prague,
Brno, Bratislava, Warsaw and Kiev.
The competence centre of CEE / SEE Taylor Wessing has
more than 110 lawyers. We advise large national, European and global companies in the areas of business, industry, services, banking and insurance. By acting in specialised and quite often cross-border teams, we are able
to provide first-class services in all areas of commercial
and private law, despite the increasing complexity of the
legal issues our clients face. Our highly trained lawyers
have extensive international experience.

TAYLOR WESSING
Taylor Wessing is a full-service international law firm,
working with clients in the world’s most dynamic industries. More than 1,100 lawyers advise clients in the
world’s most dynamic industries. We take a single-minded approach to advising our clients, helping them succeed by thinking innovatively about their business issues.
We support clients wherever they want to do business.
Our 33 offices around the world are not token presences – they blend the best of local business, industry and
cultural knowledge with international experience to provide astutely commercial solutions for our clients.

TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s.
U Prašné brány 1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 819 216
e-mail: prague@taylorwessing.com
www.taylorwessing.com
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Trojan, Doleček a partneři,
advokátní kancelář s.r.o.
tdpA - Trojan, Doleček a partneři, advokátní
kancelář s.r.o. was established early in 2019,
Partners of this law firm have practiced the legal
profession as members of KŠD LEGAL advokátní
kancelář s.r.o. for many years.
Members of tdpA are: Lukáš Trojan, Martin Doleček,
Marek Bilej, Lucie Ježková, and Jiří Hron.
We have provided many clients with services within our practices, leading international and national
corporations, clients in private and public areas, but
also individuals.
While representing our clients, we have received
vast professional experience, not only from large
business transactions, complex national or international court disputes, but also from complicated
personal life situations and entrepreneurial issues.
We use this valuable professional and personal experience for our endeavour to provide our clients
with the best possible legal services together with
the team of our excellent Attorneys at Law.
We provide our clients with complex legal services
in the areas of private and public law. We represent
clients in court and administrative proceedings, we
defend them in the matters of economic crimes, we
draft transaction documentations, we negotiate for
our clients, and we arrange legal advice abroad with
our cooperating lawyers.

Our added value is the effort to utilise all means available in law to pursue interests of our clients, and we
are prepared to use innovative methods of settling
legal issues of our clients. We treat every matter with
the maximum commitment and loyalty, precision,
and without prejudice.

LEGAL TEAM
The highest level of legal expertise, strong experience,
empathy, and our endeavour to satisfy wishes of our
clients and prepare the most appropriate solution,
these are characteristics of all members of the tdpA
legal team.
Lawyers at tdpA have an advantage based on solid
experience received from representations of clients
in business transactions, mergers, acquisitions, contracting, or in court disputes and experience received
in the area of public administration, justice, academia,
or business environment. Members of the tdpA legal
team provide their services in Czech, English, Slovak,
German, Russian, or French.
Lawyers from tdpA are also active as arbitrators at
the Arbitration Court attached to the Czech Chamber
of Commerce and the Agricultural Chamber of the
Czech Republic, and they enhance their expertise on
national and international levels through memberships in many prestigious authorities and institutions,
e.g. Lukáš Trojan, Partner at tdpA, is Vice-President of
the Alliance of Defence Lawyers of the Czech Repub-
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lic, Arbitrator at the Arbitration Court attached to the
Czech Chamber of Commerce and the Agricultural
Chamber of the Czech Republic, Vice-Chairman of
Presidium of the Arbitration Court attached to the
Czech Chamber of Commerce and the Agricultural
Chamber of the Czech Republic, Vice-Chairman of
the Board of Control at the Czech Bar Association,
Chairman of the Arbitration Panel of the Czech
Olympic Committee, Chairman of the National Appeal Court of the Autoclub of the Czech Republic,
Chairman of Review Board of the Czech Ski Association, or Member of the Appeals Commission of the
Office for the Protection of Competition; or Partner,
Martin Doleček, is also Arbitrator at the Arbitration
Court attached to the Czech Chamber of Commerce
and the Agricultural Chamber of the Czech Republic
and also Chairman of the Appeals Commission of
the Czech Volleyball Association or Member of the
Legislation Committee of the Czech Volleyball Association. And Marek Bilej, Partner at tdpA, is Arbitrator
at Arbitration Court attached to the Czech Chamber
of Commerce and the Agricultural Chamber of the
Czech Republic, Arbitrator at the Panel of Arbitrators
of FACR, and Member of the Disciplinary Committee
of the Czech Bar Association.

SERVICES PROVIDED
We provide legal advice in all traditional areas of
law, such as civil law, business law, and criminal law,
but also in a number of specific areas, e.g. IT law or
sports law.
We would like to highlight the following areas of law
as the areas of our excellence, including a brief description of types of legal services that we provide:

CRIMINAL LAW
Representation in the criminal proceedings /legal
or natural person;
white-collar crime;
compliance management system;
internal investigation.

TELECOMMUNICATION AND MEDIA
complex legal services in the area of services of
electronic communications, including the construction of networks, authorizations to provide

services, and the provision of services to third
parties;
legal advice and representation in relationships and
proceedings between providers of services of electronic communications;
representation in administrative and court proceedings in the above-stated area before the Czech Telecommunication Office, buildings authorities, and
administrative courts.

BUSINESS LAW AND CORPORATE LAW
legal services in the area of business law and corporate law;
legal advice in the area of establishing business
corporations, including the arranging of business
licences;
legal advice in the area of administration of business
corporations (holding General Meeting and other
bodies of business corporations, registrations in public registers, implementing changes to the registered
capital of business corporations, etc.);
legal advice in the area of relationships within
holdings.

MERGERS, ACQUISITIONS, AND RESTRUCTURING
legal advice in the area of acquisitions, divestments,
mergers and restructuring of business corporations,
including legal advice in the area of distressed assets;
legal advice in the purchase or sale of business corporations or their shares, including transaction structure
proposals, organization and implementation of legal
due diligence services, or preparation of business corporations for sale;
legal services in the area of conversion of business
corporations and their restructuring (mergers, splits,
transfers of enterprises, establishment of joint ventures, squeeze-out of shareholders, etc.);
drafting and negotiating transaction documentation,
including contractual documentation with financing
entities.

DISPUTE RESOLUTION AND ARBITRATIONS
definition of the most appropriate procedural and
negotiation strategy, including a proceeding before
a mediator;
complex legal services for the representation of
clients before courts of all levels, arbitrators or arbitration courts in the Czech Republic or abroad;
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representation of clients before the Constitutional Court;
representation of clients before the European
Court of Human Rights.

PROTECTION OF PERSONAL DATA AND GDPR
legal advice in the area of protection of personal
data and GDPR;
audits in the area of personal data processing and
its protection;
legal services in the area of the implementation
of requirements defined by GDPR in processing
operations.

REAL ESTATE LAW
legal services in the area of real estate law both in
the field of civil law and building law;
preparation and realization of development projects that include the acquisition of real estate, financing a project and its realization, drafting all
related contractual documentation;
due diligence of the legal situation of real estate;
assistance in planning and building permit
proceedings;
legal services related to entering into agreements
on the realization of the construction work, including the subsequent legal advice, such as in
the assertion of a claim from defects of the construction work, representation in related court
disputes.

INSOLVENCY
comprehensive legal advisory on insolvency law;
representing debtors and creditors in insolvency
proceedings;
legal advisory in relation to individual methods of dealing with insolvency (bankruptcy,
reorganisation);
distressed asset advisory.

PUBLIC PROCUREMENT LAW
legal services for awarding authorities based on
the preparation and subsequent administration
of tendering and concession award procedures,
including the full preparation of all related contractual documentation;

legal services for awarding authorities in relation
to the preliminary market consultations or changes to public contracts;
legal services for participants in tendering and
concession award procedures and awarding authority in relation to filing objections or the preparation of a draft decision on objections filed, and
representation in proceedings before the Office
for Protection of Competition and before administrative courts;
legal services for participants in tendering and
concession award proceedings in connection
with the preparation of an application to participate in tendering or concession award proceeding or an offer and the subsequent participation
in tendering or concession award proceeding;
preparation of internal regulations for awarding
public contracts and concessions.

SUBSIDIES AND STATE AID
legal services for recipients of subsidies based on
the preparation and subsequent administration
of selection procedures carried out according to
conditions of the relevant subsidy schemes;
legal services for the recipients of subsidies based
on advice related to tax or other public tax inspections and representation in tax proceedings on
imposition of a charge for the breach of budgetary discipline and before administrative courts.

MINING LAW AND ENVIRONMENTAL LAW
legal services related to approval processes pursuant to mining law and the act on mining activities and related EIA procedures;
assistance in resolving complicated conflicts of
interests in extraction areas;
advice in the area of environmental law that is
closely linked to the above.

SPORTS LAW
complex legal advice to the individual athletes
or sports federations with focus on law of associations, dispute resolution, and contractual
matters.

T
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Lukáš Trojan, partner tdpA

Martin Doleček, partner tdpA

Marek Bilej, partner tdpA

Lucie Ježková, partner tdpA

Jiří Hron, partner tdpA

Trojan, Doleček a partneři,
advokátní kancelář s.r.o.
Na strži 2102/61a
140 00 Praha 4
Tel.:
+420 270 005 533
e-mail: info@tdpa.cz
www.tdpa.cz
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UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
UNITED LEGAL PARTNERS is a modern law firm
with profound expertise and experience in both
domestic and foreign markets, with a young and
experienced team of lawyers.
The law firm was founded in 2014 by JUDr. Uljana
Kurivčaková. Before founding the law firm UNITED
LEGAL PARTNERS, JUDr. Uljana Kurivčaková worked
for many years at leading Czech law firms, where she
gained extensive experience, which she now applies
to providing services to her own clientele office.
The aim of the law firm is to be a reliable and independent partner in the field of legal services for individuals as well as for companies that not only do
business in the Czech Republic, but also want to apply
internationally.
The law office specializes in providing legal services in
the areas of commercial law, litigation, labor law, legal
advice on the employment of foreigners in the Czech
Republic, civil law, property and criminal law.
Due to the language skills, education and professional
experience of all members of the legal team of UNITED LEGAL PARTNERS, the law firm also specializes in
providing legal services to Czech companies that have
entered and operate in the Russian Federation, Kazakhstan, Azerbaijan, Ukraine and other CIS countries
as well as international companies operating on the
Czech market. Finally, the law office team, based on
cooperation with local law firms, also focuses on pro-

viding services for the Czech Republic companies on
the Chinese market.
An experienced team of office professionals bring
flexibility and efficiency to legal issues so that the services provided do not hamper the office clients, but
instead push their business plans forward. Each of
them works on the result and reputation is the greatest principle and value for the whole team.

SPECIALIZATION
Commercial law, company transformation,
liquidation
Civil law and law of obligations
Litigation, debt recovery
Real estate right
Administrative law
Family law
Labor law
Criminal law

EXTRA SPECIALIZATION
RUSSIAN DESK - Legal services for Czech companies operating in CIS countries (Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Azerbaijan)
CHINESE DESK - Consultancy for companies operating in the Chinese market
Employment of foreigners in the Czech Republic, work permit in the Czech Republic, blue card,
“Ukraine” Project

U
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Foreign law, residence permit, acquisition of Czech
citizenship, administrative justice
International judicial cooperation - Extradition, surrender, request

PRINCIPLES
REPUTATION. The legal team of UNITED LEGAL PARTNERS works so that our reputation speaks for us. Our
goal is a long-term and satisfied client, and therefore
we always provide all services with maximum commitment so that our clients always come back to us.
RESPECT. We respect each of our clients, regardless
of whether they are an individual or a legal entity, regardless of whether it’s a legal counseling for foreigners in the Czech Republic or for Czech companies in
the international field. For us, every client is always
sure that he will always receive the highest professional care in solving his legal affairs.
RESULT. We're working on the result, not the procedure. We understand the needs of our clients because
we are a modern, young and dynamic 21st century
lawyer team. We break down the stereotypes about
the classic law firms.

UNITED LEGAL PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Pařížská 127/20
120 00 Praha 2
Tel.:
+ 420 703 614 444
e-mail: office@ak-ulp.cz
www.ak-ulp.cz
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V4 Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
V4 Legal is a modern law firm operating in the
Slovak Republic, the Czech Republic, Poland and
Hungary. Since its establishment in 2008, V4 Legal
has specialised in cross-border cooperation within the Visegrád Four region.

That’s why we continue to stand by the truism that

We aim to provide highly-qualified legal services based
on detailed knowledge of national legal systems. Each
branch has a regional team of lawyers with legal specialisations. V4 Legal lawyers work as one team by integrating internal processes at all our local branches.
So in one place clients get the legal information they
need from neighbouring countries via any of our office.

The Law Firm V4 Legal belongs to the V4 Group consultancy. Clients’ consulting service needs are met
under one roof at the V4 Group: specialized legal services, regular accounting and tax, and auditing. Our
professional team provides comprehensive turnkey
solutions. Standard local services are complemented
by responses to specific client requirements in terms
of international taxation and transfer pricing, as well
as implementing cross-border business projects.

Our services are always substantive, targeted and innovative – we favour a creative approach that aims to
achieve a particular solution or outcome. We guarantee communication in a client’s native language – foregoing the need for interpreters and impersonal
time-consuming email communication.
With our participation in projects of cross-border importance, V4 Legal is a member of regional chambers
of commerce as well as regional development associations. We support educational projects for undergraduates, as well as educational projects and legislative
presentations to the professional public.
We are confident that our commitment to resolving
our clients' issues is the correct approach – for our clients’ satisfaction as well as our own business: we prosper and grow together.

“selecting the right lawyer makes all the difference…”

OUR GROUP

The V4 Group operates in the Czech Republic, Slovak
Republic, Hungary and Poland. Beside V4 Legal oriented on legal services, the group includes V4 Tax (tax
consultancy), V4 Audit (audit services) and V4 Account
(accounting services).

OUR SERVICES
Our legal advice services mainly focus on commercial
law, while our team offer numerous other legal areas
at the national, European and international level.
Tax and Financial Law
Corporate Law
Mergers and Acquisitions
Real Estate
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Public Procurement
Intellectual Property and IT Law
Development Projects and Building Law
Banking Law
Labour Law
Administrative Law
Civil Proceedings
Bankruptcy and Restructuring
International Law and EU Law
Energy and Waste Management
Pharmaceutical and Medicine Law
Transport Law

V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jurečkova 20
702 00 Ostrava
U Trojice 2
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 597 822 461
e-mail: info@v4legal.cz
www.v4legal.cz
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VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ advokátní kancelář
s.r.o. is a boutique-type law firm in the Czech
Republic specializing in provision of complex
legal services in the areas of:
company law and corporate governance
M & A transactions
employment law
litigation
The law firm has provided its services since 2008.
The clientele comprise the broad spectrum of subjects – reputable international companies with
securities quoted on primary European capital
markets and banks, but also private and family
companies of various types and size or individuals.
The law firm has been ranked in the Leading Law
Firm of the Year organized by EPRAVO.CZ among
the recommended law firms in the area of employment law for the year 2015 and 2016 and among
the highly recommended law firms in the area of
employment law for the year 2017 and 2018.
The law firm has been repeatedly stated among the
most reputable law firms in the Czech Republic.

OUR EXPERTISE
Company law and corporate governance
The law firm specializes in the provision of complex corporate and labor law consultancy in the
area of the corporate governance of companies
and holding groups.
The services comprise, in particular, complex legal
advisory in the area of:
setting an optimal organization, structure and
internal principles of various legal entities
setting remuneration rules of members of corporate bodies and employees of various legal
entities
structuring of powers and competences of individual corporate bodies
optimal organization and structure of holding
groups and other similar groups of interconnected persons
contractual and other relationships between entities and persons within holding groups

Mergers and acquisitions
The law firm focuses on provision of legal advice
in the area of mergers and acquisitions, corporate
asset deals and other corporate assets transactions, as well as, other forms of reorganization and
restructuring of legal entities.

V
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The services include, in particular, complex advisory in
the area of:
transferring of shares and ownership interests in
commercial companies
reorganizations of commercial companies including
mergers, changes to legal forms, divisions or transfers of equity to a sole shareholder
transfer of an enterprise or contribution thereof into
the registered capital of a commercial entity, as well
as, other various asset deals

Labor law
The major expertise of the law firm is the provision of
complex legal advice in the area of labor law and human resources.
The services include, in particular, the complex advisory in the area of:
preparation and negotiation of labor and managerial contracts, as well as, termination of labor law
relationship, including issues concerning collective
employment termination
setting of principles for remuneration of employees
(including remuneration of top management)
organization of hours of work and rest time, as well
as, other aspects of labor law relationship, including
work time account
relationships between an employer and trade
unions, including collective bargaining
employment through an agency of work
labor law aspects of passing of rights and obligations arising from labor law relationship to another
employer in connection with restructuring of the
original employer or transfer of activities of the original employer or its parts to another employer

Litigation
One of the most important expertise of the law firm is
the provision of legal services in connection with disputes resolutions and litigation.
The lawyers represent clients in various court and arbitration proceedings in commercial, civil and labor law
disputes, including protection of personality, protection of intellectual property, insolvency and execution
proceedings, administrative court proceedings and

in proceedings before the Constitutional Court of the
Czech Republic.

Other legal areas
Contracts
Complex legal services in connection with the preparation and negotiation of commercial contracts of
various types, including investment project contracts, sale and purchase agreements, contracts
for work, credit and loan contracts, agreements on
transfer of an enterprise or its part, software and
hardware agreements, license agreements, service
agreements and agreements on assignment of rights
and obligations.
The legal advice in this area is full service including
pre-closing steps such as complete preparation of
contractual documentation and participation in negotiations with the relevant counter-party, as well as
the resolution of post-closing issues arising from execution of the contract and potential disputes relating directly or indirectly to the respective contractual
relationship.
Real Estate
Full spectrum of legal services in connection with the
preparation and negotiation of purchase agreements
and lease agreements concerning real estate, including real estate construction agreements.
Intellectual Property
Legal services in the area of protection of intellectual
property, including license agreements or representation of clients in relating disputes. In this area the law
firm cooperates with a reputable patent office.
Unfair competition and defamation
Complex legal services in connection with protection
of the client against unfair competition, as well as, defamatory behavior of third persons.
Securities and capital markets
Legal advice in the area of securities and capital markets law, including shares and debentures issuances,
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mandatory tender offers or performance of overall notification duties towards the capital market as well as
the Czech National Bank.
Banking law and insurance
Legal advice in the area of banking law, in particular, in
connection with the preparation of loan agreements,
including syndicated loans, bank guarantees and other bank transactions and products.
Insolvency and debt restructuring
Complex legal services to entities in a financial distress
with the aim of restructuring of their debts, as well as,
entities within insolvency proceedings.

is also achievement of numerous judicial decisions of
the Constitutional Court, which confirmed that courts
breached procedural rights of children in proceedings,
where children were sued for fines imposed on them
due to ride in public transport without a ticket because
their parents did not give money to them.
In connection with the above stated project Alena Vlachová, the partner of our law firm, was awarded the
“Lawyer of the year 2017” in the special category Pro
Bono.

PARTNERS
Michal Vepřek

Administrative Proceedings
Representation of clients in proceedings before various administrative bodies and authorities, including,
trade license offices, land cadasters and building offices, as well as, in tax and charge proceedings and proceedings before the Czech National Bank in the area of
capital market supervision.
Family law
Complex legal services particularly in the area of community property law and divorce process, including
representation of clients in proceedings on child care,
divorce and settlement of community property.
Pro bono
For the long time the law firm also pursue its activities
in the area of pro bono within the project Children free
of debts (Děti bez dluhů). The law firm represents children from foster homes and foster care in court proceedings, where these children are sued for debts in
the amount of ten thousands of Czech crowns, which
arose in connection with failure of their parents to
comply with parental responsibility to support and
maintain the children. Thanks to this project the law
firm has already achieved to relieve few tens of individual children from debts, which relief allows them to
start their independent adult lives after their leaving of
foster homes. The project also succeeded in enforcing
of adoption of the law, by which children may not be liable for debts for communal waste. The major success

ment law.

Michal Vepřek focuses in his longterm practice on provision of complex legal services in the area of
corporate governance, M & A and
company law. He is also a reputable expert in the area of employ-

He participated, for example, on the restructuring of
a prominent petrochemical group of companies or numerous transactions concerning purchase of share or
ownership interests in business corporations.
He has extensive experience with provision of legal services in connection with collective bargaining in companies operating in air transportation, petrochemicals,
public transportation or light machinery. He provided
legal services to various prominent subjects in the
Czech Republic in connection with labor law relationships, including regulation of remuneration of employees, preparation of internal documents in the area of
rights and obligations of employees and negotiations of
agreements with the top management.
Michal Vepřek also provides legal services in the area of
real estate, where he participated on various important
complex transactions in connection with construction
and operation of administrative buildings, warehouses
and shopping centers.
He also gives lectures, especially on obligations and liability of corporate body members, remuneration in business corporations, major labor law institutes and issues
concerning corporate bodies and their functioning.

V
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Ondřej Caska
Ondřej Caska focuses on complex legal services in the area of
corporate governance, M & A,
contracts and insolvency.
He participated on numerous
major acquisitions and divestments of shares in business corporations, provision
of legal services to Czech and foreign participants on
capital markets and provision of legal services in connection with restructuring of the business company
within the insolvency.

Alena Vlachová
Alena Vlachová is an expert in
provision of complex legal services in the area of litigation and
arbitration. She also focuses on
corporate, labor and family law,
intellectual property, real estate
and administrative proceedings. She also provides legal services in the area of
international arbitration and foreign investments
protection.
She is a founder of a pro bono project “Children free
of debts”, in which she provides legal consultancy free
of charge to children from foster homes.

Legal advisory in connection with transfer of shares
in ČESKÁ RAFINÉRSKÁ
Complex legal advisory to JACOBS DOUWE EGBERTS CZ in the area of labor law, corporate law
and contract law
Legal advisory in the area of labor law to ŠKODA
TRANSPORTATION
Legal advisory in the area of labor law to Czech
branch of ING BANK
Legal advisory in court disputes with former employees of České aerolinie
Legal advisory within restructuring of companies
within UNIPETROL group
Legal advisory in connection with contracts (including competition law aspects) to companies UNIPETROL group
Legal advisory in the area of labor law to Conecranes and Demag and F.X. MEILLER Slaný
Legal advisory to ANWIL in the area of corporate law
and insolvency law
Legal advisory to investors during their divestment
of shares in CZECH PRECISION FORGE
Legal advisory to developer in connection with
preparation and realization of brow field-type
project, preparation of complex contractual documentation to provider of accounting software and
wages software, legal advisory and representation
in a dispute on invalidity of entry of enterprise into
registered capital of company operating in telecommunications etc.

In the years 2015 and 2016 she has been ranked by
the magazine Legal advisor (Právní rádce) among the
reputable Czech women in the area of advocacy. In
the year 2017 she was awarded “Lawyer of the year
2017” in the special category Pro Bono.

EXPERIENCE
Our law firm participated on numerous major transactions, including:
Legal advisory in connection with restructuring of
a company České aerolinie
Legal advisory to ORCO PROPERTY GROUP in
connection with its protection against minority
shareholders
Legal advisory in the area of remuneration of top
management and corporate governance to companies of UNIPETROL group

VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ
advokátní kancelář s.r.o.
Husova 242/9
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 220 775
e-mail: info@vcv.cz
www.vcv.cz

The Leading Law Firms | 2019 | 439

Wilsons s.r.o.,
advokátní kancelář
Wilsons was established in February 2007 in
Prague and in February 2008 in Bratislava by
a group of lawyers with extensive experience
gained at Linklaters, one of the leading global
law firms. We now total about 40 lawyers across
both jurisdictions.
Our professionals have provided sophisticated legal
advice to a number of high-profile global and local
clients active in a broad range of business including
real estate and banks and financial institutions, private equity, IT and communications technology, biotechnologies, retail and franchising, transportations,
energy & petrochemicals, mining, retail, electronics,
automotive, TMT etc.
Client names of our law firm include Abbey, Acquinex,
Amundi, Atrium, Avestus, Ballymore, Bank Austria,
Bauhaus. Bouygues, CA Immo, Cecopra, CIB Group,
CPI, CTP, Česká spořitelna, Deka, DRFG Real Estate,
DUAL Asset Underwriting, Equa Bank, FID Group,
First Title, Floweast, GE Money Bank (Moneta), Generali, Geosan, GLL, Heitman, Immofinanz, Immorent,
Invesco, Komerční banka, Lexxus, Lincoln, Lordship,
Lutz, Markland, McDonald’s, MIRA, MSD, PointParkProperties, Panatonni, Passerinvest, Penta, Portland
trust, Raiffeisenbank, REICO, RSJ, Skanska, Tesco,
UniCredit etc.
We are ranked in Tier 1 for Real Estate in the Chambers Legal Directory for Europe and Legal 500 and
have been regularly awarded Law Firm of the Year

(Czech Republic, Slovakia) in the CiJ Annual Awards.
We received CEEQA Rising Star Award in 2018.
In addition to our offices in Prague and Bratislava,
through our “best friends” law firms we also cover
other CEE countries (Poland, Austria, Hungary, Romania, Ukraine, Slovenia, Baltic states etc.).

OUR PRINCIPLES
Wilsons provides high quality legal advice at a comfortable price level. We are able to offer legally solid
yet commercial advice to meet our clients’ needs. In
particular:
We have one of the most experienced legal capabilities in the market providing legal services to
most demanding international corporations and
leading local companies as well as smaller Czech
companies and private individuals. We know what
you expect from us.
Our professionals have been involved in the kind
of landmark projects that introduce new ways of
working and new approaches to transactions as
the legal systems in CEE continue to develop.
We know that our clients expect that lawyers have
to provide not only pure technical-legal advice but
also strategic advisory services leading to the successful completion of transactions within the optimal time frame.
We advise our clients not only on large-scale projects but also on regular day-do-day issues. We
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believe that we have to know and understand
our client and its business as well as the situation on the market to enable us to be as effective
as possible.
The provision of high quality legal services in the
shortest reaction times is our priority.
From our extensive experience, we understand
that sensible communication with public authorities is very important in many cases – our
lawyers are able to undertake this role.
The ability to get things done, rather than finding good reasons why they cannot be done is our
strength.
All our lawyers are practically oriented, proactive
and result oriented. We have been engaged in
many transactions which required creative solutions of unusual situations. On the other hand,
we are also aware of the importance of our dayto-day routine tasks. We are convinced that only
the combination of both these skills can result in
the client satisfaction.
All our lawyers and employees are fluent in English and most of them also speak other foreign
languages, such as German or French besides
their mother tongue Czech, Slovak or English.
We believe that the primary aim of any lawyer’s work is not to provide “impartial” and “strictly
legal” advice, but rather to help our clients drive
their businesses forward. We always seek to provide our clients with straight answers and practical
solutions to the legal issues facing them.
“The ability to get things done, rather than finding good reasons why they cannot be done is our
strength.”

OUR PRACTICE GROUPS
We know that the most efficient way of providing
advisory services lies in the specialisation of our
lawyers. Wilsons employs professionals having
great experience in their respective business areas.
In line with this vision, Wilsons is organised into
four practice groups:
Real estate;
Banking & Finance;
Corporate / M&A; and
Antitrust & Regulatory.

Real Estate
We provide comprehensive advice on real estate
transactions, public and private financing of real
estate investments and developments, legal due
diligence, real estate management and construction contracts and advice on real estate or construction-related disputes.
In our office, there are also corporate and international finance specialists with real estate sector
experience. Wilsons has great expertise in office,
residential, retail, industrial, leisure, logistics and
infrastructure projects.
Areas of expertise cover all sectors of the real estate market, and include:
acquisition and sale of real estate;
leasing;
construction, development and management of
real estate;
joint ventures;
financing of real estate transactions;
realisation of security over real estate assets;
real estate management contracts;
planning and zoning;
environment etc.

Banking / Finance
We have an extensive practice in finance. Our areas
of speciality include real estate financing and corporate finance.

Real estate financing
We have advised banks as well as borrowers in relation to the financing of real estate projects in the
Czech Republic and other CEE countries.
We have a profound understanding of the different
requirements of both lending and borrowing clients as well as current market practice.
Our lawyers have assisted on acquisitions, developments and vat facilities, refinancing of existing
loans, syndicated or bilateral loans and risk participations. The financed projects range from offices,
logistics and leisure to residential developments.
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Corporate finance
We are able to handle the full range of corporate
finance services, including M&A and project financings. Banking & Finance also covers institutional and strategic investments, investment funds,
pensions, insurance and banking sectors as well
as financial and security related regulations and
supervision.
Wilsons provides legal services on:
acquisition finance (asset/equity), including
MBOs, LBOs or MBIs; mezzanine finance and
subordinated finance;
project finance;
asset backed finance;
financial restructuring;
loan and security arrangements;
structured finance and securitisation;
regulatory frameworks etc.

Corporate / M&A
Our corporate team covers all aspects of M&A and
corporate business, including acquisitions, disposals, mergers, reorganisations, setting up new businesses for both foreign and local clients, insolvency, private equity and related financings.

arbitrations & litigations etc.

Antitrust & Regulatory
Wilsons has a vast expertise in antitrust and regulatory. Our professionals are familiar with internal
procedures and practices of the authorities and
their officials as they have been involved in a considerable number of landmark matters acting for
industrial businesses, financial institutions, distributors or service providers.
We cover:
sectoral and antitrust regulations of dominant
businesses;
merger control;
cartels and concerted practices;
energy, telecommunication, mining sector
regulations;
vertical arrangements (agencies, distributions,
franchise, R&D etc.);
antitrust compliance/trainings;
state aid;
public tenders etc.

We also provide to our clients usual corporate
housekeeping services, such as compliance,
employment issues or suppliers/customers
arrangements.
Our areas of expertise cover all sectors of the corporate, M&A and investment areas, and include:
corporate house-keeping (shareholders meetings etc.) and day-to-day commercial advice
(commercial agreements etc.);
M&A, due diligence investigations and cross-border transaction management, transaction
structuring;
group restructurings and consolidations;
setting up/liquidation of operations and
businesses;
EU funds and investment incentives, state aid;
insolvency, bankruptcy restructurings;
employment and labour;
unfair competition;

Wilsons s.r.o., advokátní kancelář
Revoluční 1
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 277 779 211
e-mail: reception-prg@wilsonscee.com
www.wilsonscee.com
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Wood & Lee, LLP
Wood & Lee, LLP is a boutique commercial law
firm of multi-jurisdiction qualified lawyers with
offices in London, Prague and Sydney.
The firm provides high-quality commercial legal services to its clients primarily in the practice areas of
corporate/M & A, banking and capital markets law,
international investment, technology, media and
telecommunications, information technology, and
intellectual property law.

Not just an international law firm, but also
international lawyers
We are not only an international law firm, but our
team also consists of international lawyers, i.e., professionals qualified in more than one jurisdiction.
Such individuals are capable of dealing with complex cross-border and international situations without a need to consult their colleagues abroad or
coordinate numerous members of the legal team.
High-quality and often complex legal advice is thus
delivered to our clients faster, in a more effective way
and at lower cost.
In the globalised business environment in which most
of today’s businesses operate, we believe in globalisation of legal services. We consider the knowledge of
more than one legal system a key to providing additional value and saving costs for our clients. The same
applies to our knowledge of different cultural business environments and foreign languages.

In the course of our operations, we realised that often
where one legal system does not offer a solution to
a cross-border problem, another legal system may provide a number of possible solutions, e.g., in the Czech
Republic svěřenské fondy (trusts) are a novelty but in
England and Wales, lawyers and jurisprudence have
dealt with trusts for hundreds of years. By having exceptional lawyers with multi-jurisdictional mindset, we have
created the culture similar to many of our multinational
clients, i.e. of openness to innovation and new solutions.
Our lawyers do not deal with other jurisdictions only
theoretically, but are capable of providing their service in
other countries physically as well, with access to courts
and arbitration institutions. Our services complement
the lifestyle of our clients for whom time and location
flexibility is an important aspect of the way they do business. Wood & Lee lawyers possess particular strengths in
the following practice areas:
Banking and finance
Capital markets
Corporate/M & A
International tax planning
Trusts (svěřenské fondy)
Insolvency and restructuring
International investment arbitration
International commercial contracts
Data protection
Media & telecommunications law
Technology & IT Law
Intellectual property law
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Partner Michal Hajek
Michal Hajek is a commercial
lawyer with extensive experience
in the banking and finance industry including working for top
global financial institutions in the
Czech Republic and the United
Kingdom. He has been admitted
to practice law in the Czech Republic, England and
Wales, New South Wales, Australia and New Zealand.
He brings a wealth of international and commercial
experience to every complex legal problem, whether
acting for corporations, financial institutions or government agencies.
Thanks to his business background and education, clients appreciate his ability to understand their business
needs and provide commercially viable legal advice.
Mr. Michal Hajek is member of the following profession
organisations:
Member of the Czech Bar Association
Admitted as solicitor and barrister of High Court of
New Zealand
Admitted as solicitor in New South Wales, Australia
and member of the Law Society of NSW
Admitted as solicitor of the High Court of Australia
Admitted as solicitor of England and Wales including
higher rights of audience to Senior Courts
Appointed as arbitrator of the London Court of International Arbitration (LCIA)
Appointed as arbitrator of Arbitration Court attached
to the Economic Chamber of the Czech Republic and
Agricultural Chamber of the Czech Republic
Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Member of Certified Practising Accountant (CPA) of
Australia
Holder of Chartered Financial Analyst (CFA)
designation
Michal Hajek’s academic credentials include:
LLM in International Financial Law, King’s College,
London
LLM in Finance, Institute for Law and Finance, Frankfurt am Main
MSc. In International Business and Economics, Erasmus University Rotterdam

Master and doctorate in law, Charles University,
Prague
Master in Economics, University of Economics,
Prague

Partner James M Heller
James M Heller is an intellectual property, technology and IT,
media and telecommunications
lawyer with extensive experience
in innovation industries. He has
worked for leading global intellectual property institutions in four
continents, helping IP-rich companies capitalise on and
protect their intellectual property, technology and data.
James’ clients have benefited from his ability to see
the bigger picture across international borders. His clients appreciate his ability to understand their business
and innovations and provide commercially viable legal
advice.
James is a lecturer at the State University of New York,
University of New York in Prague, Anglo-American
University School of Business Administration, and Anglo-American University School of Law (a University of
London registered centre), where he is the head of the
World Intellectual Property Organisation summer program. He is active in cutting-edge research and publications and has presented at the World Intellectual Property Organisation in Geneva, Switzerland.
James studied at 11th-ranked-globally University of
Sydney Law School, where he won the Allens Arthur
Robinson award and Pennsylvania State University (Political Science and English Rhetoric). In addition to his
native English, James speaks Spanish and elementary
Czech.

Wood & Lee, LLP
Na příkopě 393/11
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 606 056 376
e-mail: michal.hajek@woodandlee.com
www.woodandlee.com
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ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
For over 25 years, the ŽIŽLAVSKÝ Law Office
has been specializing in insolvency and corporate governance. We work for businesses that
face business insolvency or solve their own
insolvency.
Our lawyers have experience in thousands of Czech
court insolvency proceedings, including the largest
ones, such as Sazka, Vítkovice or OKD. They work as
attorneys or insolvency administrators, and have the
advantage of looking into the issues at stake from various angles.
We utilize the experience and potential of lawyers and
insolvency, administrators in corporations:

ŽIZLAVSKÝ, Law Office Ltd.
AS ZIZLAVSKY, v.o.s., Insolvency Administrators
Czech insolvency proceedings are conducted under
Czech law even in the case of foreign creditors. The
main asset of the ŽIŽLAVSKÝ Law Office is that it knows
the real practice of Czech courts up to the level of opinions of individual judges. Our motto is: The longer you
work in practice, the better you see the solution, and
the more accurately you predict the outcome.

Large corporations
POLDI - agenda of the insolvency administrator with
a special permit

SBERBANK - legal representation of the bank in insolvency proceedings
OKD - legal representation of the AWT Group in insolvency proceedings
EGAP - legal representation in insolvency proceedings VÍTKOVICE POWER
ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA - legal representation of the
bank in insolvency proceedings
VEBA, textile plants - legal representation of the majority creditor
VIA CHEM GROUP - involving an insolvency trustee
with special permission
EUROPRINT - judicial reorganization of a running
business
ECM CHINA - Group Insolvency Proceedings
RAIFFEISENBANK - legal representation of the bank in
the dispute over a labor union agreement legal representation, contractual agenda
VÍTKOVICE HEAVY - legal advice to the investor
MOL - comprehensive legal representation in court
debt recovery

Small and medium sized enterprises (SME)
VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY - legal representation of the
majority creditor
SHANGHAI MALING - involving an insolvency trustee
with special permit
SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH SPOTŘEBNÍCH
DRUŽSTEV - legal representation, contractual agenda
MPOWER Engineering - involving an insolvency trustee with special permit
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Reorganization of SME - involving an insolvency trustee with special permit in a number of judicial reorganizations of small and medium-sized enterprises

Litigation
Services provided to corporations - udicial and extrajudicial settlement of commercial receivables using the
branch network in the regional courts across the entire
territory of the Czech Republic

We offer security
Formal solutions create an illusion. Practical solutions
enhance company stability and protect managers
against personal responsibility.
That’s what we are about. Following the optics of the
fairy tale 'The three small piglets'' helps us to replace the
straw house with a brick house.

OUR MARKET SHARE
Our market share in all current judicial reorganizations
in the Czech Republic amounts to 27% (2018).

OUR SPECIALIZED SERVICES
Insolvency and restructuring
The ŽIŽLAVSKÝ Law Office offers their clients reliable
solutions. We work for creditors with substantial influence and meet their objectives in insolvency proceedings.Currently, we have developed practical "insolvency
compliance" courses which strengthen corporate stability, protect companies against the risks of their own
and foreign insolvency, and managers against the risks
of personal responsibility. The courses reckon with another crisis, because it is not a question of whether it will
come, but when it comes. And when it comes, it will be
late for preparation.

We are experts
This gives us the motive to cooperate. The symbiosis of
insolvency experts and long-term lawyers works.

JUDr. Michal Žižlavský, Head partner
WHAT MAKES US EXCEPTIONAL?
The power of practice - we have practical experience
in thousands of insolvency proceedings at Czech
courts
Rich experience - situations are repeated and we
know how to respond to them
Knowledge of detail - we can effectively assert your
interests in the proceedings
Target vision - we solve complex problems in a simple
manner
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ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o.
Široká 36/5
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 947 055
e-mail: ak@zizlavsky.cz
www.zizlavsky.cz
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Na startu roku
2019

Největší knihovna
252
komentářů

215

71

komentovaných
předpisů

aktualizací
komentářů
v roce 2018

Jediná průběžně aktualizovaná
Aktuálně vyšlo knižně a můžete mít také v ASPI:

Katastrální zákon Zákon o výkonu
Praktický komentář zajištění majetku
a věcí v trestním
D. Šustrová,
P. Borovička, J. Holý
řízení
Praktický komentář
Autorka komentáře
Daniela Šustrová získala
prestižní ocenění
Právník roku 2018
v kategorii Správní právo

L. Trešlová, I. Škrobák

Zákon o odpovědnosti Zákon o soudech
za přestupky a řízení
a soudcích
o nich / Komentář
Komentář
D. Bohadlo, J. Brož,
S. Kadečka, P. Průcha,
F. Rigel, V. Šťastný

J. Grygar

Zákon o mediaci
Komentář
T. Horáček, M. Olík,
M. Svatoš

Když si musíte být jistí

Investing is about
so much more
than just money

Umíme vzít projekty do vlastních rukou:
ÚSPĚCH BRATISLAVSKÉ ELEKTRÁRNY
Bratislavské paroplynové elektrárny skupiny PPC Investments před pár lety ztratily klíčové obchodní kontrakty a kvůli problémům stály
i investice do dalšího rozvoje. Když do skupiny v roce 2015 vstoupil Natland, přinesl jako vklad nejen ﬁnance, ale hlavně zkušenosti. Byly
uzavřeny dlouhodobé kontrakty, dokončila se stavba kogenerační jednotky Rolls-Royce. Díky dalším změnám začala ﬁrma opět růst:
EBITDA vzrostla sedmkrát, o 13,5 milionu eur, roční tržby se zvýšily pětkrát, o 43,1 milionu eur.
Po třech letech práce se Natland z ﬁrmy stáhl. Novým stoprocentním vlastníkem se stal strategický investor, společnost Veolia Energia
Slovensko. Úspešný obchod se řadí mezi nejvýznamnější transakce roku 2018 na území České republiky i Slovenska.

natland.cz

BMW X3

RENOCAR ADVOKÁTŮM
Renocar Praha, Lipová 280, Praha-Čestlice (D1, EXIT 8), Tel.: 261 393 600, advokati@renocar.cz
Renocar Brno, Řípská 5c, Brno-Slatina (D1, EXIT 201), Tel.: 548 141 548, advokati@renocar.cz

www.renocar.cz

JE PARTNEREM OSLAV 100 LET
ČESKÉ A SLOVENSKÉ ADVOKACIE

PROPOJILI JSME
ASPI & PRAETOR
Uživatelé systémů ASPI
a Praetor získají výrazné úspory času
a zjednodušení práce

DOMLUVTE SI PREZENTACI
A ZDARMA VYZKOUŠEJTE
https://praetor-systems.cz/aspi

Když si musíte být jistí

