
Praha
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Allen & Overy, 
Praha Advokátní kancelář
Advokátní kanceláfi Allen & Overy, Praha zahájila svou ãinnost v roce 1992 a od 
té doby získala povûst jedné z nejlep‰ích kanceláfií poskytující právní sluÏby v âeské
republice. V kanceláfii pracuje 30 právníkÛ, vãetnû 4 partnerÛ a více neÏ 20 dal‰ích
pracovníkÛ.

Náš př ístup

Silnou stránkou na‰í kanceláfie je rozsah a hloubka
zku‰eností na‰ich právníkÛ. ¤ada z nich absolvovala
postgraduální studium v âeské republice, ve Spojen˘ch
státech, ve Velké Británii a v Nûmecku, coÏ nám
umoÏÀuje kombinovat znalosti právního a regulatorního
prostfiedí v âeské republice s mezinárodní expertízou
firmy v korporaãnû-právní, bankovní a finanãní oblasti.

Siln˘ a pevn˘ vztah s na‰imi klienty je pro nás klíãem 
k porozumûní jejich podnikání a obchodním zámûrÛm.
Podporujeme tedy na‰e právníky v tom, aby byli se sv˘mi
klienty v kontaktu stejnû intenzivnû v prÛbûhu transakcí,
jako i mimo nû. Pro podporu této na‰í strategie jsme
sestavili síÈ partnerÛ odpovûdn˘ch za kontakt s klienty 
v kaÏdé z na‰ich hlavních oblastí právního poradenství.

Allen & Overy, Praha 
„…tato kancelář se podílí na
větš ině největš ích akvizičních
transakcí v České republice“ 

European Legal 500 Directory (2004) 
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Právní expertíza 

Jako jedna z 28 kanceláfií Allen & Overy ve svûtû, praÏská kanceláfi
Allen & Overy poskytuje ten nejvy‰‰í standard právních sluÏeb,
znalost podnikatelského prostfiedí a prvotfiídní profesní expertízu.
Poskytujeme poradenství v oblasti ãeského a anglického práva ve
v‰ech oblastech, na které se Allen & Overy celosvûtovû specializuje.

V dÛsledku povahy a finanãních objemÛ transakcí, na kter˘ch se podílíme, 
ãasto spolupracujeme v rámci jednoho t˘mu s auditory, investiãními bankéfii, 
poradci, konzultanty a právníky z jin˘ch kanceláfií. S prací ve velk˘ch t˘mech máme
bohaté zku‰enosti, a to nám umoÏÀuje uplatnit na‰e schopnosti pfii fiízení tûchto
projektÛ. Ná‰ praÏsk˘ t˘m daÀov˘ch poradcÛ je dále pfiipraven poskytnout klientÛm
úplnou daÀovou anal˘zu, ‰itou na míru konkrétnímu obchodnímu zámûru nebo
podnikání.

“Mikuláš Touška 
a Václav Valvoda 
jsou dva 
z nejvýznamnějších
partnerů v oblasti
financování na
českém trhu.“ 

The Legal 500 Directory (2005)

Kapitálové trhyKapitálové trhy

Bankovnictví Bankovnictví 
a financovánía financování

Korporacní Korporacní 
právoprávo

ˇ

a. privatizace, fúze a akvizice
b. energetika, poji‰Èovnictví, komunikace, média, technologie
c. arbitráÏ a spory
d. soutûÏní a kartelové právo
e. nemovitosti, právo Ïivotního prostfiedí, pfiímé zahraniãní 

investice
f. obchodní právo, pracovní právo, právo du‰evního vlastnictví

„Dle názoru klientů mají partneř i v této kancelář i velmi
široký rozsah zkušeností. Kromě korporačního
poradenství, poradenství v oblasti fúzí a projektů
společných podniků, se jejich tým podílel na privatizacích,
restrukturalizacích a konkurzních ř ízeních. Tato kancelář
se dále může pyšnit jedinečnými mandáty.“ 

Chambers Global – 
The World’s Leading Lawyers (2004 – 2005)

„Klienti na této
kancelář i obdivují
skvělý  př ístup 
k oblasti financování.“

Chambers Global (2004 – 2005)

Naši právníci

“Jsme si vûdomi toho, Ïe znalosti jsou
základem podnikání v oblasti poskytování
právních sluÏeb. Proto pfiijímáme a ‰kolíme
pouze ty nejlep‰í právníky z nejlep‰ích
vzdûlávacích institucí a v prÛbûhu jejich
praxe investujeme velké mnoÏství finanãních
prostfiedkÛ, abychom je vybavili tûmi
nejlep‰ími pfiedpoklady pro poskytování
nadstandardního a efektivního poradenství.”

Jane Townsend – Managing partner
Advokátní kanceláře Allen & Overy, Praha 

„Jan Myška je skvělý
právník. Jeho
př ítomnost dělá 
z týmu vítěze.“  

Chambers Global, 2003
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Jednotný př ístup ke střední a východní Evropě

Allen & Overy pfiistupuje ke stfiední a v˘chodní Evropû jako k integrovanému regionu. V této
oblasti disponujeme t˘mem více neÏ 100 právníkÛ, ktefií pravidelnû spolupracují na
mezinárodních i národních projektech, a to jak pro klienty se sídlem v tomto regionu, tak pro
klienty se sídlem mimo tento region, ale v tomto regionu investující. Máme kanceláfie ve
Var‰avû, Praze, Budape‰ti, Bratislavû a v Moskvû. Tyto kanceláfie dále koordinují projekty v
ostatních zemích stfiední a v˘chodní Evropy, jako jsou napfiíklad pobaltské státy, Rumunsko a
Bulharsko, kde pfii objemn˘ch mezinárodních transakcích spolupracujeme se zku‰en˘mi
místními právníky.

„Kancelář roku 
2003 pro střední 
a východní Evropu“

Ceny Global Counsel 

Law Firm (rok 2003)

Expertíza v oblasti evropského práva

Allen & Overy má v˘borné pfiedpoklady pro poskytování právního poradenství 
v souvislosti se vstupem âeské republiky do Evropské Unie.

Na‰e kanceláfi v Bruselu napfiíklad v nedávné dobû zastupovala spoleãnost Microsoft 
v jednom z nejsloÏitûj‰ích sporÛ v oblasti soutûÏního práva zahájeného Evropskou
komisí. Kromû na‰í právní expertízy pfiispûla na‰e znalost prostfiedí podnikání
spoleãnosti Microsoft a dobré vztahy s Evropskou komisí v˘znamnou mûrou k získání
tohoto precedenãního kladného rozhodnutí ve prospûch na‰eho klienta.

Nûkolik na‰ich právníkÛ pro‰lo profesní praxí v na‰í kanceláfii v Bruselu, poskytujeme
poradenství v oblasti dopadu a vlivÛ evropského práva na ãeské právo a máme bohaté
zku‰enosti s evropskou sektorovou regulací a s poradenstvím a zastupováním klientÛ 
v oblasti soutûÏního a kartelového práva. Prosazujeme zájmy na‰ich klientÛ u zástupcÛ
Evropské Unie a zastupujeme je u národních úfiadÛ pro ochranu hospodáfiské soutûÏe,
pfied Evropsk˘m soudním dvorem, pfiípadnû Soudem první instance.

„Evropská právní
firma roku 2004“

International Financial and 
Law Review (2004)



Kontakt

Advokátní kanceláfi Allen & Overy, Praha 
kombinuje svou silnou pozici na ãeském trhu 
a znalost místních podmínek s bohatstvím znalostí 
a zku‰eností, které mÛÏe nabídnout pouze
mezinárodní právní kanceláfi.

Dal‰í informace Vám rádi poskytnou:

Jane Townsend
Managing Partner
Tel: 222 107 125

Mikuláš Touška
Partner
Tel: 222 107 118

Václav Valvoda
Partner
Tel: 222 107 114

Jan Myška
Partner
Tel: 222 107 151

Advokátní kanceláfi Allen & Overy, Praha
V Celnici 4
110 00  Praha 1 
âeská republika

Tel: 222 107 111
Fax: 222 107 107
prague@allenovery.com

www.allenovery.com/czechrepublic

Termín Allen & Overy v této broÏufie znamená spoleãnost Allen & Overy LLP a osoby k ní pfiidruÏené. Termín part-
ner je oznaãením ãlenÛ Allen & Overy LLP, zamûstnancÛ ãi konzultantÛ s obdobn˘m postavením a kvalifikací ãi
fyzické osoby s obdobn˘m postavením v kterékoli z osob pfiidruÏen˘ch k Allen & Overy LLP.

Allen & Overy spravuje databázi sv˘ch obchodních kontaktÛ za úãelem rozvíjení sluÏeb, jeÏ sv˘m klientÛm posky-
tuje. Informace obsaÏené v této databázi nejsou pfiedmûtem obchodu s Ïádnou tfietí stranou. V pfiípadû, Ïe
jakékoli informace o Vás jsou nesprávné, nebo v pfiípadû, Ïe si nepfiejete, abychom Vám nadále zasílali publikace
Allen & Overy, prosím kontaktujte Marii Kod˘tkovou na adrese marie.kodytkova@allenovery.com.
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Abu Dhabi
Amsterodam
Antverpy
Bangkok
Bratislava
Brusel
Budape‰È
Dubaj
Düsseldorf
Frankfurt

Hamburg
Hongkong
Lond˘n
Lucemburk
Madrid
Mannheim
Milán
Moskva
New York
PafiíÏ

Peking
Praha
¤ím
Rijád
·anghaj
Singapur
Tokio
Turín
Var‰ava

Allen & Overy je mezinárodní právní kanceláfi zahrnující Allen & Overy LLP a osoby
k ní pfiidruÏené, která má 470 partnerÛ a dal‰ích 5 000 pracovníkÛ v 28 hlavních
svûtov˘ch centrech. Sídlem kanceláfií Allen & Overy LLP nebo osob k ní
pfiidruÏen˘ch jsou:

(pfiidruÏená kanceláfi)
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Bankovnictví a finance
� FleetCor Technologies Inc v souvislosti s akvizicí společnosti CCS, vedoucí společnosti specializující se na

platební karty pro nákup pohonných hmot v České republice.

� Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank), v souvislosti akvizičním financováním, které tato
banka poskytla Delaware Real Estate Fund za účelem nabytí akcií společnosti vlastnící budovu Millennium
Plaza v Praze.

� ČESKÝ TELECOM, a.s., při úvěrovém financování ve výši 745 milionů EUR a 3,36 miliardy Kč na koupi 
49% podílu společnosti Eurotel a při střednědobém úvěrovém financování provozního kapitálu - jednalo se 
o největší korporační syndikovaný úvěr v České republice.

� Crédit Lyonnais, jako jedinému vedoucímu aranžéru při poskytnutí úvěru ve výši 6,93 miliardy Kč (220 milionů
EUR) elektrárenské společnosti ECK Generating, s.r.o. k refinancování projektového úvěru ve výši 269 milionů
liber, poskytnutého v několika měnách a tranších na dobu 16 let.

� Skanska CZ při financování ve výši 2,75 miliardy Kč (86 milionů EUR) v souvislosti s výstavbou nového sídla
Československé obchodní banky - jednalo se o největší stavební projekt svého druhu v České republice.

� Bank Austria Creditanstalt AG (jako aranžérovi a agentovi pro zajištění), HVB Bank Czech Republic a.s.
(jako aranžérovi, úvěrovému agentovi, agentovi pro zajištění a věřiteli) a Československá obchodní banka, a.s.
(jako aranžérovi a věřiteli) v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí syndikovaného úvěru ve výši
957.500.000 Kč společnosti GTS Czech, a.s. Jednalo se o jednu z prvních transakcí zahrnujících zřízení
zástavního práva k telekomunikační síti jako věci hromadné, která byla v České republice realizována. 

� Calyon S.A. a Calyon Bank Czech Republic, a.s. jako hlavním aranžérům v souvislosti s poskytnutím úvěru
společnosti Karneval Media s.r.o. v objemu 1.975 miliardy Kč.

� Aareal Bank Aktiengesellschaft jako aranžéru, úvěrovému agentu a věřiteli v souvislosti s poskytnutím úvěru ve
výši 64 milionů EUR společnostem Anděl Investment Company a.s., ING PFCE Zlatý Anděl s.r.o. a ING PFCE
Tančící dům s.r.o.

� Citibank a.s., jako aranžérovi, úvěrovému agentovi a věřiteli v souvislosti se zajištěným úvěrem ve výši 
885 milionů Kč poskytnutým společnostem Zetor, a.s., Zetor Trade, s.r.o. a ZETOR P.D.C., a.s.

Fúze a akvizice/privatizace
� Eni S.p.A. při akvizici 100procentního obchodního podílu ve společnostech ESSO spol. s r.o., Esso Slovensko

spol. s r.o. a ExxonMobil Hungary Kft. a dalšího majetku a závazků týkajících se výroby a prodeje maziv 
a lubrikantů v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, kterou realizovala společnost ExxonMobil
Petroleum & Chemical BVBA.

� Liberty Global Inc. v souvislosti s koupí společností Karneval s.r.o. a Forcable s.r.o., druhého největšího
poskytovatele služeb po kabelových rozvodech, za cenu ve výši 322,5 milionů EUR.

� Komerční banka a.s. ve vztahu k akvizici 100procentního podílu ve společnosti Modrá Pyramida stavební
spořitelna, a.s. za cenu ve výši 144 milionů EUR.

Příklady právních služeb 
poskytnutých v nedávné 
době kanceláří Allen & Overy, Praha:
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� Wolseley plc v souvislosti s akvizicí společnosti WOODCOTE – stavební materiály, a.s., předního dodavatele
stavebních materiálů v regionu Střední a Východní Evropy.

� Tetley Group v souvislosti s akvizicí společnosti JEMČA, výrobce čaje s vedoucím postavením na trhu v České
republice, od společnosti zabývající se zpracováním potravin Alima Značková Potravina, a.s. 

� Pamplona Capital v souvislosti s akvizicí Pegas, a.s., první "private equity" transakce (leveraged buy-out) tohoto
rozsahu v České republice.

� Modern Times Group MTG AB při akvizici 50% podílu ve společnosti GES Media Holding a.s., který  je 100%
vlastníkem společností zajišťujících vysílání televizní stanice Prima.

� CSFB při prodeji 51% podílu Fondu národního majetku ČR v ČESKÉM TELECOMU, a.s., španělské Telefonice
- objem transakce byl 84 miliard Kč.

� H.J. Heinz v souvislosti s prodejem obchodní značky Sunar společnosti Hero AG.

� Ministerstvo financí České republiky v souvislosti s koupí podílu ve společnosti ČEPS, a.s., společnosti
provozující přenosovou soustavu pro elektřinu.

Kapitálové trhy
� PEGAS NONWOVENS SA, jeden z největších evropských výrobců netkaných textilií, v souvislosti s primární

emisí akcií (IPO) a jejich kótací na burzách cenných papírů v Praze a ve Varšavě. Emise ve výši 136 milionů
EUR zahrnovala veřejnou nabídku v České republice a v Polsku a mezinárodní emisi ve formě "neveřejné
nabídky" (private placement) určitým institucionalizovaným investorům mimo Českou republiku a Polsko.
Jednalo se o první skutečnou duální kótaci v České republice, která byla souběžně provedena na dvou trzích.

� Deutsche Bank a Société Générale jako vedoucím manažerům čtvrté emise eurobondů společnosti ČEZ a.s.
Dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR se splatností v roce 2013 byly kótovány na lucemburské burze cenných papírů.

� J.P. Morgan Europe Limited v souvislosti s poskytnutím refinancování společnosti Oskar Mobil, třetímu
největšímu mobilnímu operátorovi v České republice. Toto financování mělo 2 složky: vydání „high yield“
dluhopisů ve výši 325 milionů EUR a syndikovaný úvěr ve více měnách v objemu 40 milionů EUR a 6,61 miliard Kč.
Šlo o první pari passu dluhopis se syndikovaným úvěrem vůbec a první vydání „high yield“ dluhopisů za účelem
úplného financování provozování UMTS licence, součástí bylo společné zajištění hlavními aktivy společnosti. 

� SAZKA a.s., největší loterijní společnosti v České republice, ohledně financování výstavby sportovní haly Sazka
Aréna ve výši 175 milionů EUR, a dále celkové právní služby v souvislosti s jednáními s finančními ústavy,
ratingovými agenturami, bankovním syndikátem a manažery emise eurodluhopisů; vypracováním komplexní
právní dokumentace pro emisi dluhopisů kótovaných na lucemburské burze a smlouvami o konverzi závazků
vůči společnostem SKANSKA a Damovo do dluhopisů. První emise zajištěných „high yield“ dluhopisů ve střední
a východní Evropě. První emise kótovaných "high yield" dluhopisů ve střední a východní Evropě.

� Telsource N.V., společný podnik KPN a Swisscom, při nabídce 27% akcií ČESKÉHO TELECOMU, a.s., formou
„accelerated bookbuild“ realizované CSFB a Morgan Stanley jako společnými vedoucími manažery. Celkový
hrubý výnos transakce dosáhl výše přibližně 680 milionů EUR.

� ISDA při přípravě netting opinion, a to po úspěšné novelizaci právních předpisů upravujících závěrečné
vyrovnání zisků a ztrát (close-out netting) v České republice. Výsledkem pětiletého projektu, kterého se naše
kancelář účastnila jako poradce ISDA a Evropské banky pro obnovu a rozvoj, bylo včlenění institutu
závěrečného vyrovnání zisků a ztrát do zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který vstoupil v účinnost dne 
1. května 2004. Tato nová úprava umožnila vznik stanoviska k závěrečnému vyrovnání zisků a ztrát, které
přinese domácím i zahraničním účastníkům trhu právní jistotu a regulativní výhody.

Energetika, pojišťovnictví, telekomunikace, média
� Telenor ASA v souvislosti s odprodejem 100% obchodního podílu ve dvou jejích dceřiných společnostech 

v České republice, Nextra Czech Republic s.r.o., Telenor Networks, s.r.o., a dvou dceřiných společnostech 
na Slovensku, Nextra s.r.o. a Telenor Networks, a.s.
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� EnBW při její činnosti v České republice.

� Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve vztahu k různým aspektům financování v souvislosti s fúzí se společností
Eurotel Praha s.r.o.

� ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., a její akcionáři - Unipetrol, a.s., Agip Petroli International B.V., Conoco Central 
of Eastern Europe Holdings B.V. a Shell Overseas Investments ve věci restrukturalizace, jejímž záměrem byla
přeměna společnosti Česká rafinérská z rafinérie typu ziskového centra na rafinerii typu nákladového centra.

� LYCOS Europe N.V., jednomu z předních evropských provozovatelů internetových portálů a online inzerentů, ve
vztahu k prodeji jeho 30procentního podílu v provozovateli českého internetového portálu Seznam.cz, za cenu
ve výši 65 milionů EUR. 

� AEGON N.V. v souvislosti se založením pojišťovny a začátkem podnikání v České republice.

� News International v souvislosti s vývojem a změnami v oblasti telekomunikací a médií.

Soudčí a rozhodčí řízení
� Česká konsolidační agentura (ČKA) jako jedné z žalovaných stran v rozhodčím řízení vedeném v Londýně 

v souvislosti se složitým sporem ohledně údajného porušení předkupních práv vyplývajících z akcionářské
smlouvy. Všechny nároky byly zamítnuty, přičemž ČKA byla přiznána náhrada podstatné části nákladů 
na řízení.

� přednímu světovému výrobci a distributorovi topných, ventilačních a klimatizačních systémů v jeho rozhodčím
řízení vedeném proti registraci doménového jména .EU. Příznivý nález byl vydán v červnu 2007.

� K+ Venture Partners BV ve sporu s Českou republikou podle česko-holandské dohody o podpoře a vzájemné
ochraně  investic.

� Fond národního majetku České republiky ve sporu s kupujícím o zaplacení rozdílu kupní ceny za akcie v rámci
privatizace - rozhodčí řízení se konalo podle pravidel UNCITRAL.

� mezinárodní banka ve sporu s několika fyzickými osobami o náhradu škody a další náhrady v celkové výši 800
milionů Kč před Městským soudem v Praze. 

� mezinárodní developerská společnost ve sporu o náhradu škody pro porušení smlouvy ve výši přibližně 
320 milionů Kč před rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky - výrok ve prospěch klienta byl vydán v září 2003.

� pobočce mezinárodní reklamní a mediální společnosti ve sporu týkajícím se nekalé soutěže bývalých
zaměstnanců před Městským soudem v Praze.

Soutěžní právo
� Liberty Global Inc. v souvislosti s koupí společností Karneval s.r.o. a Forcable s.r.o. za cenu ve výši 322,5

milionů EUR, která si vzhledem k postavení Liberty na českém trhu kabelových televizí a vysoce konkurenční
povaze procesu prodeje vyžádala využití tzv. warehousing struktury, která byla v České republice tehdy využit
poprvé.

� přednímu japonskému poskytovateli těžkých elektrických zařízení v řízení vedeném českým antimonopolním
úřadem v souvislosti k údajnému kartelu v oblasti plynem izolovaných spínacích ústrojí.

� Nordic Betting Limited ohledně konkurenčního prostředí v oblasti loterií v České republice.

� regionální dopravní společnosti při podání stížnosti na veřejnou podporu k Evropské komisi.

� Société Générale v souvislosti s oznámením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o převzetí Komerční
banky, a.s. 

� TRW a Lucas Varity v souvislosti se spojením jejich společností v České republice (včetně získání souhlasu 
se spojením od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže).

� Maďarské produkční společnosti ve věci sporů ohledně porušení soutěže a porušení autorských práv, které proti
ní byly zahájeny v Maďarsku, na Slovensku a v České republice.
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Nemovitosti
� Hitachi Limited v souvislosti s akvizicí nemovitostí v České republice.

� RPG Holdings, a.s. v souvislosti se studií o postupném rozprodeji nemovitostního portfolia OKD na základě
zkušeností s realitními investičními fondy (REIT).

� Skanska CZ v rámci projektu na výstavbu nového sídla Československé obchodní banky - jednalo se o největší
transakci zahrnující výstavbu nemovitostí svého druhu v České republice v roce 2003.

� TK Development v souvislosti s řadou transakcí, včetně rozhodčího řízení, financování, pronájmu a dalších
záležitostí týkajících se výstavby nemovitostí v České republice

� Grontmij Vastgoed Ontwikkeling BV v souvislosti s akvizicí pozemků v obci Hostivice a výstavbou logistického
střediska, včetně přípravy návrhu smluv o výstavbě, pomoci s předáváním, zastupování investora před
stavebním úřadem a orgány územního plánování a jednání při následném prodeji. 

� Norbrook Laboratories Ltd. při akvizici provozovny na výrobu léčiv od společnosti Aliachem s.r.o.

Přímé zahraniční investice
� Hill's Pet Products ve vztahu k zakládání společnosti s ručením omezeným, akvizicí pozemků a veškerým

právním záležitostem týkajícím se výstavby jejich druhé největší evropské továrny v Hustopečích u Brna.

� České vládě v souvislosti s investicí v hodnotě 800 milionů EUR, realizovanou společností Hyundai Motor
Company v průmyslové zóně Nošovice v České republice.

� NTN Corporation v souvislosti s greenfield investicí v České republice.

� Toray Industrie, Inc., významné japonské textilní společnosti ohledně její greenfield investice, včetně koupě
pozemků v Prostějově.

� AIDA Engineering v souvislosti se zahájením podnikání v České republice.

Obchodní a pracovní právo, právo duševního vlastnictví
� Panasonic v souvislosti s přípravou rozsáhlého propouštění zaměstnanců z důvodu globálního zrušení výroby

mobilních telefonů.

� Sumitomo Corporation v souvislosti se zavedením jednotných kritérií služebního postupu zaměstnanců napříč
Evropou, přičemž jsme byli požádáni o revizi struktury a souladu postupů s českým pracovním právem.

� JETRO (Japan External Trade Organisation) ohledně různých otázek pracovního práva.

� Collins & Aikman Corporation ohledně otázek týkajících se kolektivního ukončení pracovněprávních vztahů 
a práce cizinců v České republice.

� Rexam Beverage Packaging Aktiebolag A.B. ohledně otázek týkajících se kolektivního ukončení
pracovněprávních vztahů a převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě prodeje části
podniku.

� EU-China Trade Project (projekt založený Evropskou komisí a Čínským ministerstvem obchodu na podporu
připojení Číny k WTO) při přípravě komparativní studie o vymahatelnosti práv duševního vlastnictví v České republice.
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Jane Townsend je řídící partnerkou (managing partner) Allen & Overy, Praha a dále
řídící partnerkou všech kanceláří v regionu střední a východní Evropy. Do Allen & Overy
nastoupila v roce 1995, v roce 1998 se stala partnerkou v dubajské kanceláři a v roce
2002 se vrátila do kanceláře v Londýně. V Praze působila jako poradkyně společnosti
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. při konverzi rafinérského provozu této společnosti ze
ziskového na nákladové středisko. Poradenství poskytovala i dalším mezinárodním
společnostem, a to především při akvizicích v oblasti energetiky, médií a výrobního
průmyslu. Mezi advokáty v Anglii a Walesu byla Jane přijata v roce 1986 a v roce 2002
se stala rovněž členkou České advokátní komory.

Tel: 222 107 125 jane.townsend@allenovery.com

Mikuláš Touška je partnerem pražské kanceláře Allen & Overy, do níž nastoupil
v roce 1995. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti nejrůznějších bankovních transakcí,
financování exportu, projektového a akvizičního financování i operací s deriváty. 
Mikuláš také poskytoval poradenství na mnoha transakcích v oblasti nemovitostí včetně
financování, pronájmu a dalších záležitostí týkajících se výstavby nemovitostí v České
republice. Má rovněž bohaté zkušenosti s domácím i mezinárodním rozhodčím řízením,
kde zastupoval domácí i zahraniční účastníky ve sporech z obchodních kontraktů 
a finančních transakcí. Členem České advokátní komory se stal v roce 1989.

Tel: 222 107 118 mikulas.touska@allenovery.com

Václav Valvoda je partnerem v Allen & Overy Praha. Během své rozsáhlé
mezinárodní praxe pracoval v Bruselu a v Paříži, kde získal zkušenosti s právem
Evropské unie. V Praze vybudoval rozsáhlou praxi v oblasti strukturovaného
financování a kapitálových trhů. Mezi transakce, na kterých se v nedávné době
podílel, patří poradenství společnosti PEGAS NONWOVENS SA, jednomu 
z největších evropských výrobců netkaných textilií, v souvislosti s primární emisí 
akcií a jejich kótací na burzách cenných papírů v Praze a ve Varšavě, a Deutsche
Bank and Société Générale jako vedoucím manažerům čtvrté emise eurobondů 
společnosti ČEZ a.s.  

Tel: 222 107 114 vaclav.valvoda@allenovery.com

Jan Myška pracuje v Allen & Overy od roku 1997 a partnerem se stal v roce 2002.
Poskytoval právní poradenství při řadě mezinárodních obchodních a korporačních
transakcí včetně privatizace, zakládání společných podniků, prodejů podniků, fúzí 
a akvizicí. Specializuje se také na oblast regulace energetiky a pojišťovnictví. Mezi
transakce, na kterých se v nedávné době podílel, patří poradenství Komerční bance a.s. 
v souvislosti s akvizicí společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Jan ukončil
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 s vyznamenáním a členem
České advokátní komory se stal v roce 1996.

Tel: 222 107 151 jan.myska@allenovery.com
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Petra Matějovská je advokátkou v Allen & Overy, Praha. Do Allen & Overy nastoupila 
po ukončení studia práv na Karlově univerzitě v roce 1997. Petra se podílela na celé řadě
transakcí a specializuje se na bankovnictví a financování exportu. Kromě toho byla po
několik měsíců samostatným interním právním poradcem České exportní banky. Nedávno
absolvovala odbornou praxi v oddělení bankovních transakcí Allen & Overy, Londýn, 
kde se podílela na přípravě různých zajištěných i nezajištěných úvěrů pro ABN AMRO,
Skandinavska Enskilda Banken či Standard Bank. V roce 2001 se stala členkou České
advokátní komory a o rok později se stala i členkou advokátní komory státu New York.

Tel: 222 107 170 petra.matejovska@allenovery.com

Silvie Horáčková je advokátkou v Allen & Overy, Praha. Silvie má šestiletou praxi 
v oblasti českého obchodního práva. Specializuje se na problematiku finančního
sektoru a oblast kapitálových trhů. Před nástupem do Allen & Overy v roce 2000
pracovala dva roky v jiné advokátní kanceláři, v níž se zaměřovala na poskytování
právního poradenství v oblasti telekomunikací. V roce 2004 strávila šest měsíců na
odborné stáži v oddělení globálních úvěrů Allen & Overy, Londýn. Členkou České
advokátní komory se stala v roce 2002.

Tel: 222 107 149 silvie.horackova@allenovery.com

Radek Váňa je advokátem v Allen & Overy, Praha a působí zde od roku 2003. 
Před nástupem do Allen & Overy pracoval pět let u jiné mezinárodní právní kanceláře.
Má zkušenosti z celé řady mezinárodních obchodních transakcí v oblasti fúzí a akvizic,
privatizace, projektů společných podniků a transakcí s nemovitostmi. Mezi tranzakce,
na kterých se v nedávné době podílel patří poradenství Tetley Group v souvislosti 
s akvizicí společnosti JEMČA, předního českého výrobce čajů a čajových směsí v České
republice. Mimo ČR pracoval na transakcích v Gruzii a Polsku. Radek se stal členem
České advokátní komory v roce 2002.

Tel: 222 107 113 radek.vana@allenovery.com

Jan Halama je advokátem v Allen & Overy a působí zde od roku 1999. Podílel se na
několika významných korporačních transakcích, vedl několik projektů due diligence 
a obecně se specializuje především na oblast nemovitostí, práva životního prostředí 
a soutěžního práva. V roce 2005 absolvoval odbornou praxi v oddělení energetiky 
a veřejných statků Allen & Overy, Londýn. Jan absolvoval studium práva na Západočeské
univerzitě v Plzni a členem České advokátní komory se stal v roce 2002.

Tel: 222 107 158 jan.halama@allenovery.com
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Ivan Telecký je advokátem v Allen & Overy, Praha. Nastoupil v roce 2000 po dokončení
studia na Masarykově univerzitě v Brně a poté, co absolvoval úvodní praxi v jiné
mezinárodní advokátní kanceláři. V Allen & Overy se podílel na řadě významných
korporačních transakcích a právních auditech (due diligence). Má rovněž bohaté
zkušenosti v oblasti bankovního práva. Ivan se specializuje na právo nemovitostí 
a často působí jako poradce investorů v oblasti výstavby, investic do nemovitostí 
a financování nemovitostí. Ivan se stal členem České advokátní komory v roce 2003.

Tel: 222 107 164 ivan.telecky@allenovery.com

Petr Guth působí v Allen & Overy, Praha jako daňový poradce, a to od roku 2003.
Specializuje se na poradenství týkající se přímých a nepřímých daní, cel, mezinárodního
zdanění, daňového plánování a investičních pobídek v souvislosti s transakcemi 
v korporátní oblasti, oblasti nemovitostí, kapitálových trhů a bankovnictví, včetně 
fúzí a akvizic veřejnoprávních i soukromých společností, a na financování obecně. 
Po absolvování Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vystudoval Právnickou
fakultu UK. Od roku 2000 je Petr členem Komory daňových poradců ČR.

Tel: 222 107 108 petr.guth@allenovery.com

Eva Vraná působí v Allen & Overy, Praha jako odborný právní konzultant (PSL). 
Před nástupem do Allen & Overy pracovala v jiné mezinárodní právní kanceláři 
a poskytovala zde poradenství mnoha významným mezinárodním klientům v oblasti
českého soutěžního a kartelového práva a v oblasti veřejné podpory a veřejných
zakázek. Eva spolupracovala také na řadě korporátních transakcí a má rozsáhlé
zkušenosti s poradenstvím v oblasti energetiky (zejména s požadavky tzv. unbundlingu),
práva životního prostředí, obchodování s emisemi a ochrany spotřebitele. Členkou
České advokátní komory se stala v roce 2001.

Tel: 222 107 109 eva.vrana@allenovery.com

Takura Kawai je advokátem v Allen & Overy, Praha. V roce 2003 se stal anglickým
advokátem (solicitorem) a do Allen & Overy nastoupil v roce 2004. Má četné
zkušenosti z oblasti korporačního práva, konkursů obchodních společností i jiných
projektů. Za dobu svého působení ve střední a východní Evropě se podílel na
nejrůznějších projektech restrukturalizace společností poskytujících veřejné služby.
Mezi jeho významné zkušenosti patří rovněž poradenství v rámci projektu týkajícího
se plynových polí a výstavby plynovodu pro jeden z japonských orgánů státní správy.
Obecné poradenství v oblasti korporačního práva a nejrůznějších obchodních
transakcí poskytuje i mnoha dalším japonským subjektům.

Tel: 222 107 157 takura.kawai@allenovery.com
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Markéta Císařová je advokátkou v Allen & Overy, Praha a působí zde od roku 2001.
Advokátkou se stala v roce 2004. Markéta se podílela na řadě mezinárodních
korporačních transakcí (včetně fúzí a akvizic, zakládání společných podniků či
transakcí prodeje majetku). Účastnila se též projektů z oblasti práva nemovitostí 
a finančního práva. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala 
v roce 2000 a v roce 2001 získala rovněž titul inženýr ekonomie na Vysoké škole
ekonomické v Praze.

Tel: 222 107 172 marketa.cisarova@allenovery.com

Václav Hrabák je advokátem v Allen & Overy, Praha a působí zde od roku 2001.
Václav poskytoval právní poradenství ohledně úvěrů poskytovaných českým
subjektům a s nimi spojeného zajištění poskytovaného několika mezinárodním
bankám. Soustředí se rovněž na oblast právních a regulatorních aspektů týkajících 
se derivátů, repo transakcí a dalších obdobných produktů. Václav pracoval na mnoha
významných korporačních transakcích a projektech due diligence. V roce 2006 strávil
šest měsíců na odborné stáži v oddělení globálních úvěrů Allen & Overy, Londýn.
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a počátkem roku 2005 se stal
členem České advokátní komory.

Tel: 222 107 160 vaclav.hrabak@allenovery.com

Jan Täubel je advokátem v Allen & Overy, Praha. Specializuje se především na
korporační právo, nemovitosti a veřejné zakázky. Jan nastoupil do Allen & Overy 
v roce 2003 a od té doby se podílel na celé řadě transakcí. Byl členem týmu
poskytujícího poradenství Fondu národního majetku při privatizaci předního českého
pivovaru a dále týmu poskytujícího poradenství přední společnosti zabývající se
informačními technologiemi v souvislosti s realizovanou fúzí. Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze absolvoval Jan v roce 2001.

Tel: 222 107 155 jan.taubel@allenovery.com

Lucie Vávrová působí v Allen & Overy, Praha jako advokát. Má velmi rozsáhlé
zkušenosti v sektoru kapitálových trhů a často poskytuje poradenství velkým
finančním institucím v otázkách nejrůznějších aspektů veřejných nabídek, kótace 
akcií a dluhopisů v České republice i v otázkách týkajících se finančního kolaterálu,
závěrečného vyrovnání (close-out netting) a derivátových transakcí obecně. Lucie 
se rovněž soustředí na regulatorní aspekty poskytování investičních služeb v České
republice a má zkušenosti s jednáním s českými regulatorními orgány. V poslední
době se rovněž podílela na poskytování poradenství ohledně otázek souvisejících 
s implementací Směrnice o prospektu do českého práva. 

Tel: 222 107 176 lucie.vavrova@allenovery.com
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Pavel Urban je advokátem v Allen & Overy, Praha. Během svého působení v Allen &
Overy se účastnil mnoha finančních i korporačních transakcí. Má rozsáhlé zkušenosti
v oblasti soutěžního práva a veřejné podpory. Pavel strávil v minulém roce několik
měsíců v naší bruselské kanceláři, kde se podílel na řadě případů zahrnujících
poradenství ohledně kartelových dohod a fúzí. V poslední době poskytoval
poradenství například společnosti Liberty Global Inc. v souvislosti s její koupí
společnosti Karneval s.r.o. , druhého největšího provozovatele kabelového televizního
vysílání, za cenu ve výši 322,5 milionů EUR.

Tel: 222 107 148 pavel.urban@allenovery.com

Eva Kotrlová je advokátkou v Allen & Overy, Praha. Do Allen & Overy nastoupila 
v roce 2003 po praxi u jiné mezinárodní právní kanceláře. Během studia na právnické
fakultě Karlovy univerzity v Praze získala stipendium na Cardiff Law School ve Velké
Británii se zaměřením na právo Evropských společenství. V roce 2006 získala titul
LL.M. v obou European Legal Studies na univerzitě v Durhamu. Eva se specializuje
na právo Evropských společenství, korporační právo a vybrané oblasti regulace 
a hospodářské soutěže a dále má četné zkušeností z celé řady transakcí týkajících 
se fúzí a akvizic a poradenství v oblasti regulovaných odvětví.

Tel: 222 107 112 eva.kotrlova@allenovery.com

Vojtěch Chloupek je advokátem v Allen & Overy, Praha. Podílel se na mnoha
korporačních i finančních transakcích a specializuje se na práva duševního vlastnictví
a dále na oblast informačních technologií, telekomunikací a farmaceutiky. Vojtěch se
rovněž podílel na přípravě komparativní studie komparativní studie o vymahatelnosti
práv duševního vlastnictví v zemích Evropské unie a v Číně, kterou organizovala
Evropská komise v souvislosti s projektem ”EU-China Trade Project”. Právnickou
fakultu Karlovy univerzity v Praze ukončil Vojtěch v roce 2003 a v roce 2004 dále
úspěšně dokončil studium na University of Oxford a získal zde titul Magister Juris.

Tel: 222 107 181 vojtech.chloupek@allenovery.com




