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Globální firma na domácím hřišti
v Česku a na Slovensku

Zanedlouho uplyne rok od spojení česko-slovenské kanceláře Dvořák Hager & Partners s Eversheds
Sutherland. Pro budoucnost kanceláře to byl významný krok, integrovala se do jedné z největších světových
právních kanceláří, kde působí 5000 lidí v celkem 34 zemích. A jaké výhody přineslo spojení klientům?
Především přístup k mezinárodnímu know-how a možnost řešit právní záležitosti s jedním mezinárodním
týmem, z jednoho kontaktního místa, při zachování stejné kvality služeb. I přes globální know-how a silnou
působnost v regionu CEE však kancelář v žádném případě nezanedbává domácí hřiště, na kterém vyrostla.
Naše specializace:

ӹ Korporátní právo, fúze a akvizice
ӹ Obchodní smlouvy, mezinárodní obchod a přeprava
ӹ Pracovní právo
ӹ Financování, kapitálové a finanční trhy
ӹ Nemovitosti a stavební právo
ӹ Hospodářská soutěž, PPP, veřejné zakázky
ӹ Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
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ӹ Insolvence a restrukturalizace
ӹ Životní prostředí a odpadové hospodářství
ӹ Energetika
ӹ Rodinné firmy, nástupnictví, family business governance
ӹ Ochrana osobních údajů, GDPR
ӹ Regulace hazardních her

profil

Rozhovor s partnery advokátní kanceláře
Eversheds Sutherland
Pět mužů a jedna žena, toho času na mateřské dovolené – to je v současnosti vedení kanceláře Eversheds
Sutherland. Ta za 15 let existence urazila kus cesty, když se z malé lokální „firmičky“ o 5 právnících rozrostla
více než desetinásobně. O loňském spojení s Eversheds Sutherland, vnímání změny klienty, přístupu
k zaměstnancům, diverzitě nebo o dalším vývoji právních služeb hovoří partneři kanceláře Stanislav Dvořák,
Bernhard Hager, Jan Krampera, Tomáš Procházka a Stanislav Servus v rozhovoru pro magazín ePrava.
Jak byste zhodnotili uplynulý
přelomový rok 2019, ve kterém
se vaše firma spojila s jednou
z nejvýznamnějších globálních
právních firem?
Stanislav Dvořák: Byl
to náročný a současně
skvělý rok, který přinesl spoustu změn,
důležitých rozhodnutí a obrovský posun
v tom, jak naše firma
funguje. Stali jsme se
součástí globální právní firmy, začlenili se do ní jako do naší nové
rodiny a přijali její značku jako naše nové
jméno. A současně jsme si ponechali všechno
to, co jsme se dosud naučili, v čem jsme dobří
a proč si nás klienti vybírají – férovost, profesionalitu, preciznost a současně praktický
obchodní přístup. Našim českým a slovenským klientům jsme začali pomáhat v oblastech odborných i geografických, kde jsme to
dříve neuměli. Navázali jsme nové kontakty
a začali pracovat pro řadu nových lokálních i mezinárodních klientů. Hodně jsme se
přitom učili. Společně s ostatními partnery
i dalšími kolegy jsme mnoho cestovali, několik našich právníků bylo na secondmentech
v jiných kancelářích Eversheds a já sám jsem
navštívil naše pobočky ve dvanácti evropských zemích. To všechno přineslo zasloužené ovoce, kdy jsme se z hlediska velikosti
i významu řady našich projektů posunuli
do vyšší ligy. Důkazem je například akvizice
největší české cestovní kanceláře CK Fischer
německou skupinou REWE/Der Touristik
Group, kterou naše kancelář při této transakci
zastupovala.
Bernard Hager: To, že
jsme se stali součástí
Eversheds Sutherland,
neznamená, že chceme zanedbávat lokální
česko-slovenské hřiště,
kde měly právní služby

Dvořák, Hager & Partners vždy velmi dobrý
zvuk. Naopak domácí hřiště vůbec neopouštíme a o naše lokální klienty pečujeme se
stejně vysokým nasazením jako dříve, ale
současně jim přinášíme přidanou hodnotu
vyplývající z mezinárodní spolupráce. Jak
řekl kolega, možnost obsloužit právní potřeby
klienta po celém světě je obrovská výhoda,
a z hlediska internacionalizace nákupu právních služeb někdy až nutnost. Nicméně je
důležité zmínit, že jsme firma, která je stále
vlastněna lokálními společníky a finančně
jsme nezávislí. To znamená, že nám nikdo
neříká, kolik máme účtovat klientům či platit
našim zaměstnancům, do jakých rozvojových
projektů můžeme investovat nebo kolik právníků se může stát partnery a co je pro to od
nich vyžadováno. V tomto směru tedy skutečně představujeme jak pro naše klienty, tak
pro naše spolupracovníky tu nejlepší kombinaci globální firmy, lokálního managementu
a finanční flexibility.

Dotklo se spojení s Eversheds
Sutherland zaměření kanceláře?
Jan Krampera: Náš tým
v Praze a Bratislavě nyní
zahrnuje zhruba 60 lidí
a stále roste. V oblasti klasické praxe pro
firemní klientelu jsme
silní především v právu
obchodních společností a fúzí a akvizic, pracovním právu, v nemovitostních transakcích
a stavebním právu a litigacích. Silnou pozici
máme i v sektorech finančního, energetického či loterijního práva nebo práva životního
prostředí. Ve všech klíčových oblastech jsme
dlouhodobě doporučováni prestižními lokálními i mezinárodními žebříčky. Odborně se
tedy nadále věnujeme oborům, na nichž jsme
vyrostli, a v nichž jsme silní. Nové je to, že
naše případy řešíme často v mezinárodním
kontextu a získáváme tak zkušenosti z jiných
trhů a s novými trendy ještě dříve, než ve větší
míře dorazí k nám.

Jak je pro Eversheds Sutherland
důležitý region CEE?
Stanislav
Ser vus:
V regionu střední
a východní Evropy
působíme
kromě
Česka a Slovenska také
v Rakousku, Polsku,
Maďarsku, Rumunsku,
Pobaltí a v Rusku, ale
prověřené spolupracující kanceláře máme i v jiných zemích.
Spolupráce v rámci regionu funguje již teď
velmi dobře a chceme ji dále rozvíjet. Naše
středoevropská část firmy by byla schopná
se sama velmi dobře uživit a prosperovat
jako regionální firma, i bez přísunu práce
ze západní Evropy, Asie, Británie a Ameriky.
Propojení a hladká spolupráce všech kanceláří ve středoevropském regionu, a také
odborných týmů napříč kancelářemi, jsou
pro nás důležité zvláště proto, že do tohoto regionu typicky směřují první investice,
které naši čeští a slovenští klienti uskutečňují
v zahraničí.
Tomáš
Procházka:
Klienti touží mít jedno
nákupní místo, což jim
nyní dokážeme pod
naší značkou nabídnout. A také prostřednictvím jednoho kontaktního místa dodat
výstupy naší práce
včas, v perfektní kvalitě, a pokud si to přejete,
s vyúčtováním jedinou společnou fakturou.
To je pro naše klienty velmi atraktivní, protože nemusí v každé zemi hledat někoho nového. Značka má mezinárodní reputaci a garantuje stejnou kvalitu služeb. V rámci Eversheds
Sutherland existují čtyři hlavní odborné skupiny, pracovní právo je jedna z nich. To nám
dává nám příležitost se velmi blízce poznat
s lidmi z celého světa. Má to i rozměr odbornosti a kvality. Například když diskutujeme
se zahraničními kolegy o tom, jak pomo-
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ci klientovi s konkrétním problémem, který
řeší v jiné zemi. Názor kolegů často v tomto
směru přináší nový pohled a konkrétní radu.
Schopnost pomoci i s globálními problémy je
prostě obrovská konkurenční výhoda.

Důležitou součástí integrace lokální
firmy do struktur globální je často
přijetí firemní kultury. Jaké jsou
základní rozdíly mezi tím, jak
funguje velká firma, vedle toho jak
se v Česku a na Slovensku vedou
malé kanceláře?
Bernard Hager: Česká a slovenská kultura je hodně individualistická. Platí tady, že
advokáti jsou často lidé, kteří mají rádi svoji
autonomii a jsou neradi, když jim do toho
někdo mluví. U nás je prostředí založené na
spolupráci – nejde o jednotlivce, ale o tým.
V globální firmě je týmová práce mnohem
více podporovaná.
Jan Krampera: Chceme mít spokojeného klienta a mnoho do toho investujeme. Nejde jen
o to, aby byl člověk právník, který vysvětlí
paragraf, musí i rozumět byznysu a dobře
komunikovat s klientem a přijímat jeho zpětnou vazbu.

Eversheds Sutherland se celosvětově
profiluje jako kancelář, která dává
důraz na diverzitu a podporu
menšin, jak v tomto následujete
mateřskou centrálu?
Stanislav Dvořák: Toto téma je pro nás
velmi důležité, jen nutně nemusíme používat newspeak politické korektnosti. V naší
kanceláři je poměr mužů a žen téměř vyrovnaný a pracujeme na tom, aby se přiblížil

i na partnerské úrovni. Pestřejší týmy jsou
efektivnější a někteří klienti je vyloženě vyžadují. S tím souvisí i naše snaha najít způsob,
jak vyjít vstříc různým představám našich
kolegů o vyvážení soukromého a pracovního
života. Je to trend, který si velmi dobře uvědomujeme. Čtyřicet procent našich právniček
v Praze a v Bratislavě pracuje na zkrácené
nebo flexibilní úvazky tak, aby zvládly současně práci a péči o děti. Jeden z našich
vedoucích advokátů prožil minulý rok na
rodičovské dovolené, ze které se nyní vrací.
Ladíme správný recept, jak umožnit flexibilitu a práci mimo kancelář a současně nepřijít
o osobní kontakt, který vnáší ducha a oživuje
naši práci. Na druhou stranu advokacie vždy
byla a bude náročné řemeslo a odpovědnost
vůči klientům je tím, co rozhoduje o tom,
jestli pracovní model je funkční nebo ne.

Změnila se v souvislosti s integrací
nějak náborová politika a větší cílení
na absolventy či zkušené odborníky
s mezinárodními ambicemi?
Tomáš Procházka: Určitě se spíše soustřeďujeme na práci se studenty a absolventy,
kteří studují v zahraničí, cestují a láká je
mezinárodní prostředí. Snažíme se tak s nimi
pracovat už na fakultách. Řada našich šikovných kolegů u nás začínala již v době studií.
Každý student práv má u nás možnost udělat
kariéru, kde „sky is the limit“, jinak řečeno,
která má vést k partnerské nebo manažerské
roli v některé kanceláři Eversheds, ať už u nás
nebo v úplně jiné části světa. Předpokladem
je, aby každý student či absolvent, který
k nám nastoupí, vnímal advokátní práci
nejen jako intelektuální realizaci, ale především jako pomoc a službu klientům, a aby
pochopil, co má udělat proto, aby se mohl
posunout dál.

Stanislav Dvořák: To je pravda. Nejlepším
příkladem je právě Tomáš. Před 14 lety k nám
nastoupil jako koncipient a teď je společníkem kanceláře, vede naši pracovněprávní
praxi, je v této oblasti pravidelně hodnocen v mezinárodních žebříčcích jako přední
odborník v Česku a do budoucna bude mít
v této oblasti významnou roli i v rámci evropské pracovněprávní skupiny Eversheds.

Eversheds Sutherland je celosvětově
známá tím, že sleduje trendy a dává
důraz na technologie. Jak nové
technologie hodláte zapojit do
každodenního fungování kanceláře
a služeb pro klienty?
Bernard Hager: Jsme si vědomi, že stále více
dochází ke komoditizaci právních služeb, přičemž mnohé často vychází z mezinárodních
vzorů či databází. Svět se mění a vše spěje
k využití technologií, rychlosti a zjednodušení pro klienta. Pokud chceme růst, musíme
sledovat moderní trendy a zaměřit se na služby s vysokou přidanou hodnotou, nikoliv na
komodity, které často podléhají rutinní činnosti a do budoucna je nahradí technologie.
Stanislav Servus: Cílem vývoje těchto technologií, které hodně prosazují naše centrály
v Londýně a Atlantě, je právě odbourávat
rutinní činnosti a zefektivnit a zautomatizovat produkci opakujících se dokumentů.
Nové technologie také snadno dokáží eliminovat chybovost v důsledku lidského faktoru
a využívat nástrojů umělé inteligence při
analýze velkého množství dokumentů a dat.
V této oblasti budou vždy existovat obrovské
úspory a možnost využívat nejpokročilejší
technologie mají jen ti největší. Také toto je
jedna z výhod, které nám spojení s Eversheds
přináší a které už nyní naši klienti oceňují.

•

Stanislav Dvořák je řídícím partnerem kanceláře v Praze. Zaměřuje se především na obchodní právo a M&A a právo kapitálového trhu.
Bernhard Hager je řídícím partnerem kanceláře v Bratislavě. Je rakouským a slovenským advokátem, který vede služby pro německy mluvící
klienty v rámci German Desk. Kromě toho se zaměřuje na oblasti energetiky a práva životního prostředí.
Jan Krampera je partnerem kanceláře v Praze a vedoucím jejího litigačního oddělení.
Tomáš Procházka je partnerem kanceláře v Praze a vede pracovněprávní oddělení.
Stanislav Servus je partnerem kanceláře v Praze a vede praxi zaměřenou na privátní klienty a rodinné firmy.

Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
Oasis Florenc
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel: +420 255 706 500
email: praha@eversheds-sutherland.cz
www.eversheds-sutherland.cz
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Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava,
tel: +421 232 786 411
email: bratislava@eversheds-sutherland.sk
www.eversheds-sutherland.sk
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Konkurenční výhodou v M&A je mezinárodní přístup
a široké pokrytí
Více než 500 významných globálních fúzí a akvizic ročně uskuteční mezinárodní transakční tým Eversheds
Sutherland. Jeho řady od listopadu 2019 posílili zkušení advokáti Radek Váňa a Michal Hrabovský. Zatímco
Michal Hrabovský je kromě transakcí expertem také na soutěžní právo, kterému se věnoval na postgraduální
úrovni na University of Cambridge, Radek Váňa má zase unikátní zkušenosti z prostředí mezinárodního
transakčního businessu v Londýně, Amsterdamu, Almaty či Tbilisi.
Jak byste zhodnotili lokální
i globální trh v oblasti M&A v roce
2019 a jaký je váš předpoklad pro
rok 2020?
Radek Váňa: Celková
čísla z hlediska objemu i hodnoty transakcí jsou stále velmi
vysoká. Na lokálním
trhu došlo k řadě zajímavých obchodů jako
byla akvizice Kiwi.com,
spojení České pojišťovny a Generali pojišťovny, převzetí kabelového
operátora UPC ze strany Vodafone, televize
Nova se opět vrátila do rukou skupiny PPF
a v neposlední řadě byl významný i prodej
největší české cestovní kanceláře CK Fischer
německými investory, kde právní služby
poskytovala naše kancelář.
Podle prvních informací bilancujících rok
2019 došlo globálně ve druhé polovině
roku k zastavení dosavadního růstu objemu i počtu celosvětových M&A transakcí,
zejména aktivita v Evropě zaznamenala oproti předchozímu roku znatelný propad. Je jen
otázkou času, kdy se ekonomické zpomalení
v Evropě, a z něho vyplývající pokles transakční aktivity, promítne i do České republiky.
Přesto však lokální trh M&A zatím zůstává
v dobré kondici. Velmi silné zůstávají nemovitostní transakce, s potěšením evidujeme
také obnovený zájem o průmyslové podniky.
Dlouhodobě velmi aktivní zůstává trh původně rodinných firem, jejichž zakladatelé svůj
business prodávají a zakládají fondy zaměřené na další investice.
Michal
Hrabovský:
Transakční trhy se propadly v loňském roce
především v Evropě
a v Číně. V jiných
částech světa naopak
výrazně rostly s tím,
že k mírnému nárůstu hodnoty transakcí

došlo i v severní Americe. V Evropě chyběly především velké příchozí transakce, což
připisuji geopolitické a ekonomické nejistotě spojené s odchodem Británie z Evropské
unie, mírně zhoršeným vyhlídkám vývoje
hospodářství v kontinentální Evropě a obavám plynoucích z nárůstu protekcionismu
v mezinárodním obchodu. Přinejmenším
Brexit zůstane významným faktorem i v roce
2020, protože Británie sice opustila Unii
k 31. lednu, ale následovat bude přechodné
období a vyjednávání o konkrétní podobě
obchodní dohody mezi nimi. Na druhou
stranu na trhu trvá dostatek levných peněz
a podle některých studií plánuje v roce 2020
akvizici více než polovina světových firem.
Vysoké hodnoty aktiv drží nahoře i pocit, že
konjunktura končí. Z těchto důvodů věřím,
že rok 2020 bude v oblasti M&A transakcí
celkově dobrým rokem.

Jak vidíte současné trendy v rámci
M&A?
Michal Hrabovský: Až doposud platilo, že
poptávka po kvalitních akvizičních cílech
převyšuje nabídku. Přetrvává také silná aktivita private equity fondů, které mají k dispozici rekordní objemy peněz. I proto v tuto
chvíli stále ještě má obecně silnější vyjednávající pozici prodávající strana. V souvislosti
s tím roste obliba určení kupní ceny pomocí
tzv. locked box, tedy pevně stanovené ceny
bez pozdějších úprav.
Radek Váňa: Vedle trendů, které zmiňoval
Michal, bych rád zmínil rostoucí zájem smluvních stran o tzv. Warranty and Indemnity
Insurance, tj. pojištění rizika vyplývající ze
záruk, které prodávající dává kupujícímu při
uzavření transakce. V České republice zatím
tento instrument tolik nevidíme, ale na velkých trzích je hojně používaný a například
při aukcích vede takřka k eliminaci smluvních vyjednávání. Také bych zmínil rostoucí
aktivitu českých a dalších regionálních investorů v zahraničí. Náš trh je malý a čím dál
více společností hledá vhodné cíle nejen na
východ, ale i na západ od našich hranic.

Na co se chce Eversheds Sutherland
zaměřit v rámci rozvoje služeb
M&A?
Radek Váňa: Na internacionalizaci našich
služeb, s tímto cílem jsem také do Eversheds
Sutherland nastoupil. Naší konkurenční
výhodou je jedinečný footprint, jsme jednou
z největších kanceláří na světě působící ve
34 zemích světa, v 69 městech v Evropě, Asii
i v Americe, máme na 3000 právníků. Jako
právník, který mnoho let působil v Londýně
a dalších zemích, mohu zahraničním klientům zprostředkovat právní služby v České
republice z perspektivy mezinárodního
prostředí, ve kterém se pohybují. A obráceně, doprovodit české klienty při podnikání v zahraničí prostřednictvím naší mezinárodní sítě. Na českém trhu jde o velmi
unikátní výhodu a klienti to již začínají
oceňovat.
Michal Hrabovský: Naprosto souhlasím.
Trendem je globalizace a centralizace právních služeb v rámci jedné právní firmy. Pro
klienty je efektivnější mít pokryté všechny
jurisdikce u jedné firmy, protože mají zkušenost, že advokáti ze stejné kanceláře spolu
lépe komunikují a spolupracují. Navíc nabízíme službu jednoho kontaktního místa. Čili
český klient se může s důvěrou obracet na
svého českého právníka, který mu zajistí stejnou službu např. v dalších pěti zemích světa.

Radku, působil jste dlouhá léta
londýnské City, dalších centrech
mezinárodní businessu, jak byste
srovnal svět velkého businessu
s prací v České republice?
Radek Váňa: Upřímně, ty dva světy nelze
spravedlivě porovnávat. Londýn je jedno
z hlavních světových center businessu, kde
zcela běžně pracujete na transakcích v řádu
miliard dolarů, pohybujete se ve společnosti elitních globálních právníků, investičních
bankéřů a dalších profesionálů. Já osobně
jsem za zkušenosti, které jsem v tomto prostředí získal, nesmírně vděčný, protože český
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trh logicky při své velikosti takové možnosti
nenabízí.
Jsem přesvědčen, že s rostoucími ambicemi
českých firem bude stále více na našem trhu
poptávka po právním poradenství v mezinárodním standardu a já se velice těším na to, že
jej budu moci klientům Eversheds Sutherland
v Česku a na Slovensku se svými kolegy zprostředkovat.

Michale, jak si představujete rozvoj
služeb v rámci soutěžního práva?
Michal Hrabovský: Klientům budeme i nadále pomáhat při povolování spojení s jinými soutěžiteli i v souvislosti s dominantním
postavením na trhu či jejich konkurence,
například v souvislosti s přístupem ke klíčové
infrastruktuře. Soutěžněprávní poradenství
bývá nezbytné i v případech, kdy klient nemá
dominantní postavení, a zpravidla zahrnuje
přípravu a revize distribučních smluv, případně franšízových smluv a dalších smluv
týkajících se předmětů duševního vlastnictví.
Ve všech oblastech poskytujeme klientům
rovněž praktická školení a zastupujeme je
v řízeních vedených u Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ČR, Protimonopolného
úradu SR či Evropské komise, čímž ve svém
důsledku šetříme klientům nemalé finanční
prostředky. Samostatnou kapitolou je poradenství v nově se rozvíjející oblasti soukromoprávního vymáhání náhrady škod v případě porušení právních předpisů o hospodářské
soutěži.
Nově se chceme věnovat prohloubení spolupráce v rámci mezinárodní sítě. V tomto
je naším přirozeným partnerem Německo
a Rakousko, kde vidíme potenciál z hlediska
využití obchodních příležitostí. S implementací nové ECN+ směrnice lze očekávat, že
přeshraniční spolupráce při vymáhání pokut
uložených soutěžním úřadem v jiném členském státě EU bude výrazně jednodušší, a že
k zahajování takových řízení bude docházet častěji. Na to se musí připravit všechny
české a slovenské firmy, které dodávají své
výrobky na jiné trhy v EU, nejčastěji právě
do Německa či Rakouska. V praxi už nyní
dochází k situacím, kdy české a slovenské
firmy čelí obviněním z účasti na kartelových

dohodách se svými německými konkurenty,
s tím, že příslušné řízení je vedeno pouze
v SRN. V takovém případě hrozí obrovské
pokuty až do výše 10 % skupinového ročního
obratu. Pokuty a další postihy hrozí i jednotlivcům zodpovědným za případné porušení.
Z naší zkušenosti lze klientům doporučit,
aby se preventivně obrátili na právníky specializující se na právo hospodářské soutěže
za účelem posouzení své účasti v profesních
spolcích, asociacích či komorách. Právě na
půdě těchto organizací, aniž by si to klienti uvědomovali, dochází k problematickému
jednání nejčastěji.
Druhou oblastí, na kterou se více zaměříme,
je podávání společných nabídek ve výběrových řízeních. Jde o situace, kdy dva nebo
více uchazečů nepodá každý samostatnou
nabídku, ale z kapacitních či jiných důvodů
se dohodnou na jedné společné. V praxi
naprosto běžná věc. Drtivá většina podnikatelů nemá vůbec tušení, že na ni může
být něco špatného. Hranice mezi dovoleným podáním společné nabídky a zakázaným skrytým kartelem jsou přitom neostré
a v pohybu. Samotná právní obec si na ně
teprve tvoří jednotný názor. Důsledkem je,
že český podnikatel je často podroben administrativně, časově i finančně náročnému
řízení i v případě, kdy nebyla prokázána existence či alespoň hrozba nezanedbatelného
narušení hospodářské soutěže, jak požadují
právní předpisy. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je takový dopad na soutěž od začátku
vysoce nepravděpodobný, například z důvodu relativní nevýznamnosti zakázky pro
daný relevantní trh. V současné situaci lze
klientům doporučit, aby si předem připravili
tzv. defense file, tj. argumenty a podklady
(např. jednoduchou ekonomickou analýzu)
prokazující, že v daném výběrovém řízení
nemohli podat stejnou nebo lepší samostatnou nabídku.

Radku, vím, že se chcete
specializovat na rusky mluvící
klientelu. Jak vidíte rozvoj vašich
služeb v rámci Russian desk?
Radek Váňa: Pracoval jsem mnoho let pro
velké mezinárodní společnosti v Kazachstánu,
předtím v Gruzii. Mám k tomuto regionu blíz-

ko, mluvím plynně rusky, mám tam spoustu
výborných kontaktů. Česká republika tam má
stále vynikající zvuk, a přestože podnikání
kdekoliv v bývalém Sovětském svazu není
pro každého, rozhodně jde z pohledu českých
společností o velmi zajímavou oblast. Českým
společnostem, které o investicích ve Střední
Asii a celém postsovětském prostoru uvažují,
samozřejmě mohu leccos poradit, a to nejen
pokud jde o čistě právní otázky.
V České republice také působí mnoho investorů ze zemí Sovětského svazu, kteří jsou
velmi vděční, pokud najdou právníka, který
jejich mentalitu zná, a se kterým se domluví
vlastním jazykem. Samozřejmě jsme jim přes
Prahu schopni zprostředkovat poradenství
v celé síti Eversheds Sutherland po celém
regionu, ale i dále na západ.

Oba jste dlouho působili v jiných
mezinárodních advokátních
kancelářích, Radek Váňa má
rozsáhlé zkušenosti z advokacie
v Londýně, Amsterdamu i zemích
bývalého Sovětského svazu, Michal
Hrabovský je v České republice
odborníkem doporučovaným
ratingovou agenturou Legal 500.
Proč jste si vybrali zrovna Eversheds
Sutherland?
Michal Hrabovský: Eversheds Sutherland se
v průběhu doby propracovala mezi nejlepší
kanceláře na světě a disponuje nevyčerpatelnou zásobou znalostí, talentu a obchodních
kontaktů. Mám zde nyní možnost podílet se
s její podporou na dalším rozvoji transakční
praxe a především mi byla svěřena soutěžněprávní praxe v Praze a v Bratislavě, což je pro
mě velmi vítaná výzva.
Radek Váňa: Já jsem se po letech působení
na mezinárodních trzích rozhodl pro návrat
do České republiky a zpět k advokacii. Chtěl
jsem najít místo, kde budu moci naplno
uplatnit své mezinárodní transakční zkušenosti, proto jsem hledal silnou místní kancelář zapojenou do velké globální sítě. Když
jsem dostal možnost vzít si na starost další
rozvoj M&A služeb v Eversheds Sutherland,
neměl jsem o čem dál přemýšlet.

•

Radek Váňa vede v kanceláři tým v oblasti M&A a Russian Desk. Má za sebou více než dvacetiletou kariéru kombinující praxi advokáta
v předních mezinárodních kancelářích a transakčního in-house právníka. Jako právník pro mezinárodní transakce působil v Praze, Londýně,
Amsterdamu a Almatě.
Michal Hrabovský vede v kanceláři tým soutěžního práva. Je také opakovaně doporučovaným právníkem ratingovou agenturou Legal 500 jako
odborník pro oblast fúzí a akvizic.
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Nemovitosti v roce 2020: Stále na vlně optimismu
Sedm otázek pro vedoucí advokátku Dominiku Veselou
Jak byste zhodnotila trh fúzí a akvizic
v oblasti nemovitostí v loňském roce?
Možná trochu překvapivě byl rok 2019
z pohledu realitních transakcí nadmíru
úspěšný. Tuzemské office parky, průmyslové a logistické areály, obchodní centra či
rezidenční projekty lákaly české i zahraniční
investory. Ti za komerční nemovitosti utratili podle odhadů celkem kolem tří miliard
eur. Z tohoto investičního objemu připadá
nemalá část i na transakce, které realizoval náš
nemovitostní tým. Jmenovat mohu například
zastupování realitního fondu Conseq při akvizici retail parku na Rašínově třídě v Hradci
Králové nebo podporu společnosti Safestay
PLC při koupi hostelových řetězců v Česku,
na Slovensku a v Polsku.

Byl loňský rok ve srovnání
s předchozími něčím výjimečný?
Trhem zahýbalo několik významných
transakcí. Zejména prodej nejvyšší budovy
v Česku AZ Tower, administrativních komplexů Waltrowka a Rustonka či developera
P3 Logistics Parks. Tyto akvizice byly mimořádné především svoji hodnotou, současně
však nelze předpokládat, že by se v nejbližší
době opakovaly. Bez jmenovaných transakcí
by se loňský rok nijak nevymykal z očekávání.
Zajímavé je, že téměř čtyři pětiny akvizic se
uskutečnily v Praze. To je oproti minulým
letům, kdy na Prahu připadaly tři z pěti transakcí, znatelný rozdíl. A konečně, v loňském
roce pokračovala zvýšená investiční aktivita
a zájem ze strany jihokorejských investorů.

Jaký je podle vás výhled pro rok 2020?
Již nějakou dobu pozorujeme řadu ekonomických ukazatelů, které signalizují budoucí
oslabení ekonomiky. Přesto si dovolím odhadnout, že vysoká poptávka a s ní související růst
cen nemovitostí budou ještě minimálně letos
pokračovat. Jen v roce 2019 vzrostly ceny kancelářských prostor o 10 procent.
Český realitní trh není ještě tak globalizovaný
a současně je česká ekonomika stále relativně
v kondici. Lze proto předpokládat, že banky
budou i v tomto roce připraveny realitní
transakce financovat.

Z naší praxe pozorujeme výrazně klesající poptávku po maloobchodních centrech,
a naopak doposud neobvyklý zájem o investice do hotelů. V každém případě doufáme, že
i rok 2020 přinese řadu příležitostí podílet se
na zajímavých nemovitostních projektech a být
praktickým a spolehlivým průvodcem v džungli
realitního práva pro naše stávající i nové klienty.

Jaký byl nejzajímavější projekt, na
kterém jste loni pracovala?
V portfoliu našich projektů jsou průřezově
zastoupeny téměř všechny oblasti nemovitostního práva. Od nájemních smluv, přes transakce,
development a smlouvy o výstavbě, až ke sporům v oblasti stavebního práva. Je tu ale jeden
projekt, který se vymyká a práci na něm mám
obzvlášť ráda. Jde o pro bono projekt pro nadační fond Dům Ronalda McDonalda. V tomto
projektu balancujeme mezi soukromým právem, kde jde téměř všechno, a veřejným právem, kde naopak nejde skoro nic. Hledáme
cesty, jak vyhovět předpisům a zároveň vše realizovat efektivně. Narážíme na nespočet důvodů, proč bychom to mohli vzdát, ale to není náš
styl – nikdy to nevzdáváme. Tohle je práce, která
stojí hodně úsilí, ale současně je každý posun
vpřed tou nejsladší odměnou.

V loňském roce se vaše firma stala
součástí ES. Jaké to je pracovat
s globálním realitním týmem ES?

strany firmy. Ve firmě jsem od doby, kdy jsem
byla doslova právní „mimino“. Firma mě od
začátku podpořila v profesním růstu a kolegové (partneři na prvním místě) byli ochotni
do mě investovat svůj čas a energii. Díky tomu
mám teď možnost to firmě alespoň trochu
vracet zpět.

Proč si klienti vaši firmu v oblasti
nemovitostí vybírají?
Důvodů je řada, ale zmíním tři hlavní. Zaprvé,
klient má mezinárodní projekt, který je třeba
realizovat ve více jurisdikcích. Máme kanceláře ve 34 zemích, ale klient má jedno místo
kontaktu a nemusí se zatěžovat zbytečnou
administrativou. Zadruhé, klient pozná hodnotu. Nemáme pověst nemovitostního butiku,
ke kterému by chodila práce „sama“, takže
se musíme víc snažit. Naším cílem je udělat
skvělou práci a dodat klientovi to, co potřebuje. Klienti se přesvědčí, že dodáváme špičkové
služby, a rádi se k nám vracejí. A zatřetí, klienti stále častěji nepotřebují „jen“ realizovat
realitní transakci, ale chtějí podporu pro celý
svůj byznys. I to umíme vyřešit. Zajímáme
se o praktické aspekty klientova podnikání,
s kolegy z ostatních specializací se díváme
a rozebíráme věci ze všech stran. Pak můžeme
být pro klienty nejen dobrým poradcem, ale
i důvěryhodným a stabilním partnerem.

•

Až překvapivě skvělé a snadné. Zvlášť v rámci
projektů, kde je potřeba, aby funkčně spolupracovaly všechny zapojené země, je vidět,
že jsme jedna firma, jeden tým. Všichni mají
snahu dodat klientům praktickou službu
ve špičkové a jednotné kvalitě. Samozřejmě
zapojení do globální firmy je i velká porce
odpovědnosti. Jedno, jestli pracujete s kolegy
z dalších zemí na společném projektu, nebo
vám kolegové z kanceláře v jiném státě svěří
do rukou péči o „svého“ klienta. Nesmíte
zklamat – ani kolegy, ani klienta.

Jak jste se dostala k vedení týmu
nemovitostního a stavebního práva?
Vypadáte trochu mladě…
K vedení týmu jsem se dostala díky (doufám)
dobré práci, snaze, výdrži, a hlavně důvěře ze

Dominika Veselá je vedoucí advokátka, která v kanceláři Eversheds Sutherland vede tým nemovitostního a stavebního práva.
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