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OBECNÉ INFORMACE O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS
Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a kancelářemi v Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem více než 140 právníků, několika
desítek studentů právnických fakult a více než 400 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury
Cash Collectors, největší česko-slovenskou právnickou firmou. Většina partnerů a seniorních právníků kanceláře získala rozsáhlé
zkušenosti ve všech právních oblastech již před příchodem do kanceláře v nejlepších mezinárodních právnických firmách, jako
jsou Linklaters, Freshfields, Norton Rose, Hogan Lovells, White & Case, Salans, Squire Sanders & Dempsey, Gleiss Lutz, Noerr,
Beiten Burkhardt, Gide Loyrette Nouel a Wolf Theiss.
Mezi klienty kanceláře patří, kromě velkých mezinárodních společností, středních firem, individuálních podnikatelů, investorů
a orgánů veřejné správy, také cca 100 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a více než 35 společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100.
Kancelář je podle žebříčků vydávaných prestižními mezinárodními ratingovými organizacemi trvale řazena mezi nejlepší právnické
firmy v České republice. Mezinárodní ratingové publikace PLC Cross-border, European Legal 500, IFLR 1000, Chambers Global,
European Legal Experts a Global Law Experts doporučují kancelář Havel, Holásek & Partners jako přední českou právnickou firmu
zejména pro oblasti fúzí, akvizic a prodejů podniků, restrukturalizací a insolvenčního práva, private equity / venture capital,
bankovního a finančního práva a práva kapitálového trhu, práva v oblasti telekomunikací, energetiky, nemovitostí a investiční
výstavby, práva životního prostředí, pracovního práva a pro oblast řešení sporů. Partneři kanceláře jsou rovněž doporučováni
jako přední odborníci v oblastech své specializace.
Kancelář je podle historických výsledků všech pěti ročníků oficiální soutěže Právnická firma roku podle celkového počtu nominací
a titulů nejúspěšnější českou advokátní kanceláří v rámci tohoto hodnocení.
Kancelář získala prestižní ocenění Who’s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 a 2012
v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory získala 1. místo
mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards 2010 udělované mezinárodní
ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe hodnocenou právnickou firmou v České
republice.
Podle agentury Thomson Reuters je advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners na prvním místě v České republice podle počtu
realizovaných transakcí v oblasti fúzí a akvizic v letech 2007 až 2011. Agentura DealWatch ve své studii v letech 2009 až 2011
zařadila kancelář na první místo podle počtu realizovaných transakcí v České republice a v roce 2009 i 2010 také ve Slovenské
republice a v rámci celé střední a východní Evropy.
Při transakcích přesahujících hranice České republiky kancelář spolupracuje s vybranými špičkovými právnickými firmami
působícími v nejvýznamnějších evropských, severoamerických a asijských zemích. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro české a slovenské advokátní kanceláře. Je součástí tří z deseti
nejprestižnějších mezinárodních právnických sítí: World Law Group, State Capital Group a First Law International, které sdružují
celkově více než 200 předních světových právnických firem po celém světě. Naši klienti tak mají přístup k mezinárodním i lokálním
znalostem a odbornosti prostřednictvím více než 25 tisíc právníků v přibližně 100 zemích světa.
Kancelář poskytuje právní služby prostřednictvím své kanceláře v Bratislavě i klientům ve Slovenské republice a prostřednictvím
úzké spolupráce s předními právnickými firmami také ve všech ostatních zemích střední a východní Evropy, zejména v Polsku,
Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině.
Kromě svého úspěšného působení na pražském právním trhu se kancelář výrazně prosazuje také v ostatních krajích České
republiky, ve kterých je schopna zajistit finančně a časově efektivní právní poradenství v úzké spolupráci s nejlepšími místními
advokátními kancelářemi. Jako jediná z největších pražských právnických firem má kancelář významné kanceláře v Brně
a Ostravě.
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RUSKÁ PORADENSKÁ SKUPINA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS
Stejně jako její klienti pozoruje kancelář v poslední době oproti předchozím rokům, kdy ruské obchodní společnosti a další
subjekty vstupovaly na český trh a kdy kancelář asistovala několika významným ruským investorům při realizaci jejich záměrů
v České republice, trend opačný, kdy české firmy hledají stále častěji příležitosti v Rusku a jiných státech SNS, a to zejména
v oblastech strojírenství, stavebnictví, potravinářského průmyslu a v dalších odvětvích.
Ve snaze pružně reagovat na tento vývoj byla v rámci kanceláře zformována v roce 2007 tzv. ruská poradenská skupina (Russian
Advisory Group), jejíž členové poskytují služby se zvláštním zaměřením na české podnikatelské subjekty vstupující na ruský trh
nebo trh v jiných státech SNS nebo již působící na tomto trhu, a to mj. v ruském jazyce. Tento specializovaný tým je v současné
době tvořen celkem šesti právníky, z nichž jsou tři partnery kanceláře a tři ruskými rodilými mluvčími. Specializace jednotlivých
členů umožňuje týmu poskytnout klientovi komplexní spektrum služeb ve všech právních oblastech, které advokátní kancelář
Havel, Holásek & Partners pokrývá. Vedle toho je samozřejmostí, že v případě větších transakcí vyžadujících zapojení většího
počtu právníku nebo dalších vysoce specializovaných odborníků je ruská poradenská skupina efektivně podporována i ze strany
ostatních členů kanceláře, a to nejen v klíčových fázích transakcí.
Všichni členové ruské poradenské skupiny samozřejmě ovládají i angličtinu, která je v dnešní době klíčovým jazykem v oblasti
obchodního práva a mezinárodních transakcí. V důsledku toho je možné paralelně využívat jazykové kombinace k maximálnímu
prospěchu klienta, zejména s ohledem na interní potřeby klienta, efektivnost v konkrétním případě a časovou flexibilitu.
Ruská poradenská skupina advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners získala díky významnému nárůstu transakcí s ruským
prvkem cenné zkušenosti týkající se jak problematiky a specifik působení subjektů z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu a z jiných
států SNS v České republice, tak i v souvislosti s investičními a joint venture projekty v těchto státech. Advokátní kancelář Havel,
Holásek & Partners přitom úzce spolupracuje se špičkovými ruskými advokátními kancelářemi a kancelářemi z jiných států SNS,
a je tak schopna nabídnout své služby s ohledem na odlišné systémy národního práva z jednoho kontaktního místa v České
republice a umožnit tak promptní a uspokojivé řešení jakýchkoliv právních otázek v prostředí ruského práva a práva jiných států
SNS.
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners je jedním ze zakládajících členů Rusko – české smíšené obchodní komory a primární
poskytovatel právních služeb komoře a jejím některým členům. Rusko – česká obchodní komora byla založena v roce 2012 za
účelem vytváření prostoru pro rozvoj vzájemných hospodářských a obchodních styků mezi Českou republikou a Ruskou federací,
poskytování služeb podnikům a podnikatelům a dále napomáhání rozvoji hospodářských vztahů a spolupráce mezi podnikateli
působícími jak v České republice, tak v Ruské federaci. Komora přispívá k navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s ruskými
a českými státními orgány, sítí obchodních komor, asociacemi a podnikatelskými seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými
veřejnými a soukromými subjekty.
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HLAVNÍ OBLASTI PŮSOBNOSTI RUSKÉ PORADENSKÉ SKUPINY
Ke klíčovým oblastem činnosti ruské poradenské skupiny patří zejména níže uvedené obory:
AKVIZICE A PRODEJE
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners pravidelně poskytuje komplexní poradenství v oblasti prodejů a akvizic podniků
a obchodních společností, a to ve věcech strukturování transakcí, provádění právního due diligence, přípravy a sjednávání
transakční dokumentace, přípravy a provedení tzv. closingu transakcí, jakož i v oblasti ochrany hospodářské soutěže a postakvizičního právního poradenství.
SPOLEČNÉ PODNIKY (JOINT VENTURES)
Transakce typu společných podniků (joint ventures) představují důležitý nástroj pro využití synergických efektů při vstupu na
nové trhy, a jsou tedy poměrně často realizovány řadou českých i mezinárodních klientů. Advokátní kancelář Havel, Holásek
& Partners pravidelně poskytuje komplexní poradenství týkající se všech aspektů takovýchto transakcí. V případě realizace
takových projektů na území Ruské federace, Ukrajiny a Kazachstánu právě v této oblasti naše firma velmi úzce spolupracuje
se špičkovými kancelářemi v těchto zemích v návaznosti na jejich zaměření, zkušenosti v jednotlivých odvětvích podnikání
a přítomnost v regionech těchto zemí.
HOLDINGOVÉ STRUKTURY
Kromě standardních M&A transakcí se zabývají advokáti kanceláře Havel, Holásek & Partners rovněž transakcemi s výrazným
mezinárodním prvkem, mimo jiné rovněž přípravou a kompletní implementací odpovídajících zahraničních holdingových
struktur, včetně daňových optimalizací, a to v tradičních destinacích vyhledávaných nejen ruskojazyčnými klienty, jako jsou
Kypr, Nizozemí, apod. Aby právní služby poskytované advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners byly trvale poskytovány
jako prvotřídní služby vrcholné mezinárodní úrovně, její právníci soustavně rozvíjí nejen své odborné znalosti, ale zaměřují se
i na budování silných a trvalých vztahů se zahraničními právními, daňovými a trustovými společnostmi, jakož i se zahraničními
či lokálními poskytovateli služeb privátního bankovnictví, asset managery či správci nemovitostí. Tento přístup umožňuje
klientům advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners ve kterékoli její pobočce nejen získat komplexní mezinárodní službu
na jednom místě, ale samozřejmě i významně redukovat náklady na odborné služby zahraničních poradců.
Díky týmu nejzkušenějších právníků z klíčových právních oblastí je advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners schopna
trvale poskytovat svým klientům nadstandartní služby a individualizovaná řešení „na klíč“, jakož i předem posoudit veškeré
právní, daňové či obchodní aspekty jimi plánovaných kroků a transakcí.
Mezi typické služby patří např. strukturovaní a optimalizace akvizic, prodejů i dlouhodobé držby osobních i podnikatelských
aktiv se zaměřením na eliminaci potenciálních právních i daňových rizik a na daňově optimální a přitom konzervativní
strategii exitu či identifikace příležitostí pro daňovou a právní optimalizaci stávajícího „core businessu“ (klíčových obchodních
činností) k naplnění osobních cílů.
V souvislosti s činností ruské poradenské skupiny je problematika holdingových struktur důležitá mj. při zakládání společných
podniků s ruskými obchodními partnery našimi českými či jinými klienty.
NEMOVITOSTI A STAVEBNICTVÍ
Svým klientům poskytuje advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners komplexní právní služby, které se týkají všech druhů
transakcí a právního poradenství souvisejícího s nemovitostmi, a to zejména:
provedení due diligence právního stavu nemovitostí
realizace nákupu a prodeje nemovitostí a pronájmu bytových, kancelářských, velkoobchodních a maloobchodních prostor
zřizování věcných břemen, zástavních práv a dalších forem zajištění
příprava komplexních nájemních struktur a právní dokumentace pro provozovatele nákupních center
právní poradenství při výstavbě infrastruktury pro realitní projekty
právní poradenství v rámci investičních projektů a jejich financování
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právní podpora developerské činnosti
právní poradenství v otázkách územně-právní regulace a veřejného stavebního práva
řešení sporných otázek vznikajících ve výstavbě
Toto poradenství zahrnuje dále přípravu smluvní dokumentace pro výstavbu rozsáhlých komerčních a infrastrukturních
staveb nejen podle českého práva, ale i podle mezinárodních standardů FIDIC a přípravu smluvní dokumentace týkající se
managementu stavebních projektů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners rovněž poskytuje dlouhodobě právní
poradenství při přípravě nové právní úpravy v oblasti veřejných dopravních staveb.
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Právníci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners mají rozsáhlé zkušenosti s právem hospodářské soutěže v oblasti fúzí
a akvizic, zejména ve věcech souvisejících se zajištěním splnění regulatorních požadavků při spojování podniků soutěžitelů na
trhu v České republice a při posuzování dopadů nadnárodních fúzí a akvizic na domácí trh. V této souvislosti kancelář svým
klientům pravidelně zajišťuje právní zastoupení při jednáních s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či s Evropskou
komisí.
PRÁVNÍ AUDITY A PRÁVNÍ DUE DILIGENCE
Velmi významnou oblastí právní specializace advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners je provádění právních auditů
a právních due diligence. Právníci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners mají rozsáhlé zkušenosti s prováděním
komplexních právních auditů či due diligence pro významné české i mezinárodní strategické i finanční investory při
transakcích typu spojení a rozdělení podniků, koupě movitých či nemovitých aktiv nebo pohledávek anebo financování
rozsáhlých investičních akcí.
Kvalifikaci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v oblasti provádění právních auditů a due diligence umocňuje
případná možnost úzké spolupráce při realizaci jednotlivých projektů s daňovými, finančními a účetními poradci, jakož
i pracovníky auditu a forenzního auditu. Odborníci ze všech výše uvedených oblastí spolupracující s naší advokátní kanceláří
jsou v případě přání klientů připraveni pracovat v týmu pod jednotným vedením, které umožňuje efektivní výměnu informací
a zajištění komplexního přístupu k posuzovaným problémům.
AKVIZIČNÍ FINANCOVÁNÍ
Při poskytování právního poradenství při akvizičním financování využívá advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners
rozsáhlé zkušenosti svého týmu odborníků specializovaného na oblasti bankovnictví, financí a kapitálového trhu. Naši
odborníci mají rozsáhlé zkušenosti s financováním akvizic, zejména se strukturováním, sjednáváním či připomínkováním
smluv o financování akvizic a s odpovídajícími zajišťovacími nástroji.
ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ V ČR A NA ÚZEMÍ STÁTŮ SNS
V souvislosti se zřizováním obchodních společností, zastoupení nebo poboček svých klientů v Rusku, na Ukrajině,
v Kazachstánu a jiných státech SNS advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners úzce spolupracuje s renomovanými
advokátními kancelářemi v těchto zemích a působí jako hlavní komunikační kanál v souvislosti s přípravou založení a vzniku
dceřiných společností, zastoupení, poboček nebo společných podniků v těchto zemích.
OBECNÉ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A BĚŽNÁ SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Ačkoliv velká část praxe advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners představuje poskytování transakčního poradenství,
zajišťuje kancelář svým klientům také standardní právní poradenství v oblasti práva obchodních společností a správy a řízení
obchodních společností, včetně uzavíraní všech obvyklých typů obchodních smluv.
ZASTUPOVÁNÍ V SOUDNÍCH SPORECH A ROZHODČÍCH ŘÍZENÍCH
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytuje komplexní právní služby spojené se zastupováním v soudních,
rozhodčích a správních řízeních. Právníci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners své zkušenosti v procesní oblasti
získali zejména při zastupování klientů v rámci soudních řízení ve věcech obchodněprávních vztahů a v rámci řízení před
různými správními orgány, včetně regulačních orgánů či orgánů dohledu v oblasti kapitálového trhu, hospodářské soutěže,
zadávání veřejných zakázek, telekomunikací, elektroenergetiky či duševního vlastnictví. Právníci advokátní kanceláře Havel,

www.havelholasek.cz
Havel, Holásek & Partners se rovněž podílejí na řešení sporů, kde se účastní jako rozhodci rozhodčích řízení, a to včetně
mezinárodního rozhodčího řízení podle pravidel ICC. V případě vedení sporů před soudy na území Ruské federace advokátní
kancelář spolupracuje s předními právními poradci a advokáty v Rusku pro zajištění právního zastoupení v takových sporech
a při koordinace strategie vedení takových sporů.
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ČLENOVÉ RUSKÉ PORADENSKÉ SKUPINY

Marek

Marek Vojáček je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Koordinuje
činnost ruské poradenské skupiny a využívá přitom své znalosti ruského jazyka. Marek
Vojáček se zaměřuje zejména na zastupování v soudních sporech a rozhodčích řízeních,
na oblast obchodního práva a práva obchodních společností, fúzí, akvizic, přeměn
a restrukturalizací podniků a obchodních společností a konkursu a vyrovnání a na provádění právních auditů a právní due diligence. Marek Vojáček ukončil studium na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1999. Před příchodem do advokátní kanceláře
Havel, Holásek & Partners v roce 2001 pracoval jako právník v mezinárodní právní firmě
Linklaters. Mezinárodní ratingové publikace PLC Cross-border, IFLR 1000, Chambers Europe
a European Legal Experts doporučují Marka jako předního odborníka na problematiku
VOJÁČEK konkurzů a restrukturalizací, řešení sporů a obchodního práva. Britská ratingová agentura
Partner Practical Law Company doporučuje Marka Vojáčka jako předního experta v oblasti sporů,
konkursního práva a restrukturalizací.
marek.vojacek@havelholasek.cz

Marek

Marek Lošan je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Zaměřuje
se zejména na oblast nemovitostí, práva obchodních společností, fúzí a akvizic, práva
duševního vlastnictví a daňového práva. Studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze ukončil v roce 1997. Před příchodem do advokátní kanceláře Havel, Holásek &
Partners v roce 2007 pracoval Marek Lošan téměř deset let v předních mezinárodních
právních a poradenských firmách působících na českém trhu (PricewaterhouseCoopers,
Beiten Burkhardt Mittl & Wegener a posledních více než pět let pro White & Case). Marek
Lošan má rozsáhlé zkušenosti s právními a finančními záležitostmi v rámci zahraničních
transakcí včetně problematiky řízení a správy společností, financování podniků,
hospodářské soutěže a dále výstavby a financování komerčních nemovitostí. Marek Lošan
LOŠAN zastupoval mezinárodní investory v řadě významných fúzí a akvizic realizovaných v České
Partner a Slovenské republice, prováděl právní due diligence a podílel se na jejich vedení, sjednával
a vypracovával dokumentaci v souvislosti s akvizicemi a prodeji obchodních společností
a podniků a jejich financováním.
marek.losan@havelholasek.cz

Pavel Říha je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Spoluřídí zde také
činnost ruské poradenské skupiny. Pavel Říha se zaměřuje zejména na oblast fúzí, akvizic,
prodejů a restrukturalizací podniků a obchodních společností vč. transakcí s nemovitostmi.
Má zkušenosti se zastupováním mezinárodních investorů v řadě významných akvizic
a divestic realizovaných v České republice a se strukturováním vhodných investičních
strategií a následným začleněním nabytých investic do portfolia investora, poskytováním
právních služeb společnostem zejména v oblasti těžkého průmyslu a strojírenství, a dále
také v řadě dalších oblastí zpracovatelského průmyslu, bankovnictví, financí, obchodu
a služeb. Pavel Říha ukončil studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce
2001. Před příchodem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners pracoval několik
Pavel ŘÍHA let v pražské pobočce jedné z nejvýznamnějších německých advokátních kanceláří Gleiss
Partner Lutz a předtím působil po dobu dvou let jako ředitel dceřiné společnosti finanční skupiny
ČSOB.
pavel.riha@havelholasek.cz
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Natalija

Natalija Traurigová je senior advokátkou advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners
a jakožto ruská rodilá mluvčí spoluodpovídá za koordinaci týmu specializujícího se
na poskytování právních služeb rusky hovořící klientele a na asistenci české a jiné klientele
podnikající v zemích SNS. Zaměřuje se na oblast fúzí a akvizic, právo obchodních společností,
konkurzy a vyrovnání a restrukturalizace. Během uplynulých několika let se zúčastnila řady
transakcí v oblasti fúzí a akvizic, realizovaných převážně zahraničními investory v České
republice, zejména v odvětvích finančních služeb, energetiky, strojírenství, letecké a silniční
dopravy, spotřebního zboží, zpracovatelského (zejména automobilového) průmyslu.
Před příchodem do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners v roce 2007 pracovala
po dobu více než šesti let pro přední mezinárodní advokátní kancelář Freshfields Bruckhaus
TRAURIGOVÁ Deringer a následně v její nástupnické české advokátní kanceláři.
Senior advokátka natalija.traurigova@havelholasek.cz

Dilšod Porkert je senior advokátkou v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners
a jakožto ruská rodilá mluvčí spoluodpovídá za koordinaci týmu specializujícího se na
poskytování právních služeb rusky hovořící klientele a na asistenci české a jiné klientele
podnikající v zemích SNS. Zaměřuje se zejména na oblasti obchodního práva a práva
obchodních společností, akvizice a prodeje společností, právní audity a právní due diligence,
dále také na IP/IT právo a právo nemovitostí. Dilšod Porkert ukončila studium Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v roce 2001. Před svým příchodem do advokátní kanceláře
Havel, Holásek & Partners v roce 2013 pracovala ve významné finanční skupině PPF/Home
Credit (Home Credit International a.s.) jako právník. V Home Creditu se zabývala převážně
dohledem nad právní agendou společností ve skupině v rusky hovořících zemích (a to
v oblasti finance a bankovnictví, zakládání a řízení společných podniků, jakož i realizace
Dilšod PORKERT smluv, řešení sporů a zastupování akcionářů v těchto zemích), vedením obchodněprávní
Senior advokátka
agendy skupiny, vytvářením, vyjednáváním a prováděním revizí různých typů smluv
a dohod uvnitř skupiny, s obchodními partnery a zaměstnanci, vedením správních řízení
a jednání s veřejnými orgány, poradenstvím v oblasti práva obchodních společností, práva
nemovitostí, pracovního práva a práva informačních technologii.
dilsod.porkert@havelholasek.cz

Lyudmila

Lyudmila Izmailova je členkou specializované ruské poradenské skupiny advokátní
kanceláře Havel, Holásek & Partners. Zaměřuje se zejména na oblast fúzí a akvizic, práva
nemovitostí, práva obchodního a práva obchodních společností. Kromě rodné ruštiny
hovoří plynně česky, anglicky a bulharsky. Lyudmila Izmailova ukončila studium Právnické
fakulty Univerzity Karlovy v roce 2012. Před svým příchodem do advokátní kanceláře Havel,
Holásek & Partners v roce 2012 pracovala ve společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.
jako právní asistent právního oddělení. Ve společnosti Kaufland se zabývala především
oblastí obchodního a občanského práva, včetně vedení soudních řízení, správního práva
a správního soudnictví. Získala taktéž široké zkušenosti v oblasti pracovního práva a práva
hospodářské soutěže, včetně zastupování společnosti v případech řešených Evropskou
IZMAILOVÁ komisí.
Právnička lyudmila.izmailova@havelholasek.cz
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REPREZENTATIVNÍ PŘEHLED PŘÍPADŮ
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners poskytovala právní služby v souvislosti s celou řadou transakcí s ruským prvkem.
Některé z právních případů, v souvislosti s nimiž ruská poradenská skupina advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners
poskytovala právní služby, uvádíme níže. V případě zájmu jsme vám o těchto i o dalších transakcích připraveni poskytnout
další podrobné informace, pokud to bude s ohledem na ujednání s příslušným klientem možné.
Klient

Transakce

AAA Auto
(největší prodejce ojetých vozů v ČR)

poradenství v souvislosti se společensko-právními a souvisejícími
otázkami existence dceřiné společnosti v Rusku

Alutech
(významný výrobce hliníkových vrat v SNS)

komplexní poradenství běloruským akcionářům v souvislosti s
korporátními, daňovými, celními a pracovněprávními otázkami
spojenými s fungováním české dceřiné společnosti a distribucí výrobků
v EU

CS Cargo
(přední česká přepravní společnost)

poradenství v souvislosti se společensko-právními změnami v dceřiné
společnosti v Rusku

Gogrichiani
(ruský investor)

poradenství, právní audit a převzetí projektu výstavby nemovitostí
v Karlových Varech

HOSPIMED / Stargen EU
(významný český výrobce a dodavatel
zdravotnické techniky)

poradenství v souvislosti se založením dceřiné společnosti v Rusku a ve
věci společensko-právních a daňových aspektů

IntelEnergoMash
(ruský investor, člen skupiny ROSATOM)

poradenství v souvislosti s převzetím většinového podílu v české společnosti vyrábějící armatury pro jadernou energetiku Arako, a v následných restrukturalizacích

Lanex
(přední český výrobce průmyslových lan)

poradenství v souvislosti s vytvořením společného výrobního podniku
v Rusku s ruským partnerem

Ministerstvo financí České republiky

právní analýzy transakcí realizovaných v souvislosti s deblokací dluhu
Ruské federace vůči České republice

Motorpal
(český výrobce vstřikovacích systémů
pro dieselové motory)

poradenství ve věci nejrůznějších smluvních a společensko-právních otázek provozování pobočky společnosti v Rusku

Oxalis
(český výrobce a distributor sypaného čaje a
plantážní kávy)

poradenství ve věci smluvních otázek prodeje produktů společnosti
v Rusku a na Ukrajině

Pegatron
(přední český výrobce notebooků ASUS
a počítačového příslušenství)

poradenství v souvislosti se založením pobočky společnosti v Rusku
a ve věci nejrůznějších společensko-právních a smluvních aspektů jejího
provozování

Pike Electronics
(česká společnost poskytující komplexní
softwarová řešení)

poradenství ve věci společensko-právních a daňových aspektů založení
pobočky společnosti v Rusku

Plynostav Pardubice
(přední společnost působící v oblasti výstavby
plynovodů)

poradenství ve sporech vzniklých v souvislosti s plněním smluv o výstavbě plynovodů v Rusku (úvěry zajištěné oficiální českou exportní garanční společností EGAP poskytující exportní úvěrové pojištění)

Přední česká společnost obchodující se
surovinami a minerály

zakládání organizační složky v Rusku a poradenství při provozních
záležitostech

www.havelholasek.cz

Klient

Transakce

První česko-ruská banka / Evropsko-ruská banka
(akcionář první ruské banky působící
na českém trhu)

poradenství ve věci nejrůznějších regulačních, společensko-právních,
imigračních aj. otázek

Přední česká investiční skupina

poradenství v souvislosti se zamýšlenými investicemi ruských klientů do
investičních nástrojů v ČR a EU a analýza daňových aspektů

Ritzio
(přední skupina působící v zemích bývalého
Sovětského svazu v oblasti zábavního průmyslu)

poradenství při vytvoření a financování plánovaného společného podniku v České republice

Royal Golf
(soukromý ruský investor)

poradenství při koupi hotelového komplexu v blízkosti golfového hřiště
v Karlových Varech a následná právní podpora v oblasti společenskoprávních, smluvních aj. záležitostí

Russian Funds
(významná investiční skupina)

analýza možností převodu aktiv mezi českou společností a jejími akcionáři, včetně objasnění právních kroků a dopadu jejich realizace

SITRONICS Telecom Solutions
(mezinárodní dodavatel IT řešení a systémů)

nejrůznější samostatné právní audity v souvislosti s primární emisí cenných papírů (IPO) a emisí eurobondů ruské mateřské společnosti a jiné
smluvní a společensko-právní otázky

Tatra
(přední český výrobce nákladních automobilů)

poradenství v souvislosti s urovnáním smluvních vztahů s ruskými smluvními partnery

Třinecké železárny
(přední český výrobce ocelových výrobků)

poradenství v souvislosti s vytvořením společného výrobního podniku
v Rusku s ruským partnerem

Tyazhmash
(přední ruský výrobce strojírenského zařízení)

poradenství v souvislosti s akvizicí českého výrobce vodních turbín a zařízení pro jadernou energetiku a větrné elektrárny ČKD Blansko Holding

Vemex a její české dceřiné společnosti

pracovně právní poradenství, všeobecná právní podpora při rozvoji
obchodní činnosti skupiny v ČR

Vítkovice Group
(nejvýznamnější česká strojírenská skupina)

poradenství ohledně dodavatelských smluv uzavíraných s ruskými partnery a dodržování základních smluvních vztahů

Významná česká banka

vytváření společného podniku v oblasti finančního sektoru v Rusku

ŽĎAS
(významná česká strojírenská společnost)

poradenství v rámci vyjednávání smlouvy o dodávce strojírenského celku pro elektro-ocelářský závod v Rusku a poskytování souvisejících služeb (úvěr zajištěn oficiální českou exportní garanční společností EGAP
poskytující exportní úvěrové pojištění)

www.havelholasek.cz

PRAHA

BRNO

Týn 1049/3

Hilleho 1843/6

110 00 Praha 1

602 00 Brno

Tel.: + 420 224 895 950

Tel.: + 420 545 423 420

Fax: + 420 224 895 980

Fax: + 420 545 423 421

office@havelholasek.cz

office@havelholasek.cz

OSTRAVA

BRATISLAVA

Poděbradova 2738/16

Apollo Business Center II, blok H

702 00 Ostrava

Mlynské Nivy 49

Tel.: + 420 596 110 300

821 09 Bratislava

Fax.:+ 420 596 110 420

Tel.: + 421 232 113 900

office@havelholasek.cz

Fax.: + 421 232 113 901
www.havelholasek.sk

© 2013 / 2 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Všechna práva vyhrazena.

