
PwC Legal

Michael Mullen
Partner

Relevantní zkušenosti

• strukturování zamýšlené změny vlastnické struktury u celosvětově 
vedoucího poskytovatele letecké podpory pro soukromou leteckou 

skupinu a vypracování návrhů předběžných smluv;

• revize a zhodnocení obchodních licencí velké evropské zákaznické s ítě 

a právní as istence týkající se získání nových vhodných obchodních 
licencí;

• právní analýza restruktualizace privátní investiční skupiny a 
možného střetu zájmů, revize smluv o správě majetku a poskytování 

s lužeb;

• due diligence na s traně kupujícícho vztahující se k zamýšlené koupi 

největšího kancelářského komplexu v Praze vlastněného mezinárodní 
developerskou společností, s truktura transakcí odlišných fúzí a 

restruktualizací;

• s jednávání projektu EPC; nabytí pozemku a konstrukce nového 

výrobního zařízení (green field investment) pro vedoucího výrobce 
nábytku do kanceláří, nemocnic a tříd;

• právní revize smluv spolu s navržením pracovní smlouvy pro vedoucí 
světovou developerskou a s tavební skupinu.

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká r epublika
Tel.: +4 20 251 152 700
Mobilní tel.: +4 20 737 210 694

m ichael.mullen@cz.pwc.com

Mich ael je v edoucím partnerem právních služeb PwC v regionu střední a 
v ý chodní Ev ropy. Michael je zkušeným advokátem s v íce než 20tiletou 

pr axí n ejen v České republice a na Slov ensku, a le i v  USA, Turecku, 
Ma ďa rsku a Rumunsku. Před započetím spolupráce s PwC by l equity 

pa rtnerem v  největší české a slovenské advokátní kanceláři a taktéž
spolu pracoval v íce než 7  let s předními mezinárodními advokátními

ka ncelářemi, např. s A ltheimer & Gray a White & Case. Michael je členem
české, illinoiské a  newyorské advokátní komory.

Hla vní profesníoblasti

• Rea l estate
• Pr áv ní due diligence

• Pr iv ate ekvity/v enture capital
• M&A

• Kor porátní právo

Prů myslová odvětví

• En er gie a životní prostředí

• Telekomunikace a IT
• Pojištění a penzijní fondy

• Nem ov itosti a stavebnictví
• Hu tnictví, strojírenství a  

ch emický průmysl



PwC Legal

Bořivoj Líbal
Řídící partner

Relevantní zkušenosti

• m ezinárodní akvizice řetězce multikin

• poradenství T-Mobile Česká republika při akvizici T-Systems Česká
republika

• poradenství při mezinárodní akvizici Philips television and monitor 

business

• poradenství při prodeji hlavní české facility management společnosti 

společnosti ATALIAN GROUP (významná mezinárodní facility
management společnost)

• poradenství Molson Coors Brewing Company při akvizici 

východoevropského koncernu StarBrev (transakční objem 2.5 mld. €)

• poradenství ruským investorům při akvizici POLDI Hutte (významný 

český výrobce oceli)

• poradenství americké investiční společnosti Invesco Real Estate při
prodeji 100% podílu ve společnosti BB C Alpha NewCo, s.r.o.

Boř iv oj je zkušeným advokátem s v íce n ež 9tiletou praxí. Jeho právní
ka riéra začala v mezinárodních advokátních kancelářích a od roku 2011 

by l právním zástupcem ve významné české advokátní kanceláři, kde, 
m imo další pov innosti, vedl celou škálu jak českých, tak i m ezinárodních

tr ansakcí.

Hla vní profesníoblasti

• Obchodněprávní a  
obča nskoprávní smlouvy

• Pr áv ní due diligence
• Pr a cov ní právo

• M&A
• Kor porátní právo

Prů myslová odvětví

• Pr iv ate equity/v enture capital

• En er getika
• Och rana duševního vlastnictí a 

IT pr ávo

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká r epublika
Tel.: +4 20 251 152 929
Mobilní tel.: +4 20 608 200 077

bor ivoj.libal@pwclegal.cz



PwC Legal

Relevantní zkušenosti

• Due dilligence soukromé banky pro předního čínského dodavatele 
elektrické energie

• Zavedení nového občanského zákoníku do smluvní dokumentace a 
procesů předního poskytovatele finančních s lužeb pro automobily

• Zavedení nového občanského zákoníku do smluvní dokumentace a 
procesů holandské pivovarské společnosti

• Poradenství související s  významnou investicí „na zelené louce“ 
předního výrobce nábytku

• Poradenství související s  významnou investicí „na zelené louce“ 
portugalského výrobce autodílů

• Nákup softwarové společnosti a českého výrobce v automobilovém 
průmyslu českou společností působící v oblasti private equity

• Nákup dvou tepláren v České republice nadnárodní skupinou 
zabývající se ropnými produkty

Petr  je vedoucím advokátem a dvokátní kanceláře PwC Legal. Před
př íchodem do PwC Legal pracov al pro přední českou právní kancelář a  

ta ké jako general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v zemích
stř ední a východní Ev ropy a na Blízkém Východě.

Hla vní profesníoblasti

• EU 
• A n titrust

• Sektorov é regulace
• Lit igace

• Fú ze a  akvizice
• Kor porátní právo

Prů myslová odvětví

• Ba n kovnictví a  finanční služby

• Fa rmaceutický průmyl a 
zdr avotnictví

• Pr iv ate Equ ity
• A u tomobilový průmysl

• En er gie a životní prostředí

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +4 20 251 152 974

Mobilní tel.: +4 20 733 182 7 27
petr.kincl@pwclegal.cz

Petr Kincl
Vedoucí advokát



PwC Legal

Relevantní zkušenosti

• Kom plexní právní podpora při akvizici významných českých podniků 
(např. oblast s trojírenství a energetiky)

• Právní s lužby při vstupu českých a zahraničních investorů do 
význačných českých podniků (např. oblast finančních s lužeb, 

strojírenství či franšízového podnikání)

• Pokračující komplexní právní podpora předních českých rodinných 

firem

• Právní s lužby v souvislosti insolvenčními restrukturalizacemi 

(reorganizace a konkurzní řízení)

• Vnitroskupinové neinsolvenční restrukturalizace (např. oblast 

průmyslu či finančních služeb)

• Zastupování developerských společností a architektů v souvislosti s  

rozličnými nemovitostními projekty v České republice

Ru dolf Kožušník je vedoucím advokátem v  PwC Legal s r ozsáhlými
zku šenostmi v  oblasti korporátního práva (správa a  řízení společností, 

M&A ), insolvencí a  restrukturalizací a práva nemov itostí a  m á silné
zá zemí v oblasti financí, daní a účetnictví. Rudolf poskytuje právní služby

klientům ze soukromého i veřejného sektoru v mnoha odv ětvích a 
r ozličném r egulatorním prostředí . Je a bsolventem Karlovy Univerzity a 

V y soké školy ekonom ické v Praze.

Hla vní profesníoblasti

• In solv ence a restrukturalizace
• Fú ze a  akvizice

• Kor porátní právo

Prů myslová odvětví

• Ba n kovnictví a  finanční služby

• Nem ov itosti

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká republika

Tel.: +4 2 0 251 152 908

r u dolf.kozusnik@pwclegal.cz

Rudolf Kožušník
Vedoucí advokát



PwC Legal

Radek Bursik
Vedoucí advokát

Specializuje se na oblast daňov ého práva hmotného i procesního, 
spr ávního práva a trestního práva daňov ého. Zaměřuje se především na

da ň ové spory a má r ozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v různých
fá zích daňového ř ízení i v  řízení před správními soudy. Dále se věnuje

pr ávu obchodních společností, se zaměřením na odpov ědnost
m anagementu a  corporate g overnance, a sporné agendě. Před zahájením

a dv okátní praxe působil i na Ministerstvu financí, kde podílel se na
př ípravě nov elizací právních předpisů v oblasti daní a účetnictví

Hla vní profesníoblasti

• Pu blic law 
• Ta x litigation

• Com m ercial litigation
• Cor porate gov ernance

• Ma n agem ent liability

Prů myslová odvětví

• Ba n kovnictví a  finance

• Reta il
• A u tomotive

• En er getika
• Fa rmacie a  zdravotnictví

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +4 20 251 152 509

Mobilní tel.: +4 20 734 645 435
r a dek.bursik@pwclegal.cz

Relevantní zkušenosti

• Zastupování předního světového výrobce pneumatik v daňovém 
sporu týkajícím se problematiky převodních cen, přibližná hodnota 

500 mil Kč  

• Zastupování předního světového výrobce léčiv v daňovém sporu 

týkajícím se problematiky DPH, přibližná hodnota 350 mil Kč  

• Zastupování významného výrobce  zdravotnických zařízení  ve sporu 

týkajícím se investičních pobídek, přibližná hodnota 200 mil Kč  

• Zastupování významné německé automobilové skupiny v daňovému 

sporu týkajícím se daně z  příjmů (daňová uznatelnost úrokových 
nákladů ve výši 118 mil.  Kč ) a následném úspěšném uplatnění nároku 

na náhradu škody způsobeném nesprávným úředním postupem

• Komplexní zastupování významné skupiny působící v oblasti 

energetiky v řadě daňových sporů v celkové hodnotě přibližně 100 
mil Kč

• Zastupování řady společností v dotačních sporech v případě uložení 
odvodu za porušení rozpočtové kázně či následném promíjecím řízení

• Zastupování významné vodárenské společnosti při cenové kontrole

• Právní poradenství významné německé automobilové skupině v 

souvis losti s řízením dle Arbitrážní konvence

• Zastupování výrobce potravin při kontrole SZPI zaměřené na 

označování potravin

• Zastupování české stavební společnosti ve sporu ze smlouvy o dílo ,  

přibližná hodnota 30 mil Kč

• Právní poradenství pro přední českou úvěrovou instituci v oblasti 

odpovědnosti členů s tatutárního orgánu



PwC Legal

Michal Jekielek
Advokát

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +4 20 542 520 285

Mobilní tel.: +4 20 734 354 284
m ichal.jekielek@pwclegal.cz

Mich al poskytov al právní poradenství významným českým i zahraničním 
společnostem a privátním fondům při akvizicích a investicích, koupích a  

pr odejích podniků a  financov ání těchto transakcí. Michal byl také zapojen 
do n a stavov ání mezinárodních vlastnických struktur, společných podniků 

n ebo n apříklad vnitroskupinového financov ání.

Hla vní oblasti expertízy

• M&A
• Kor porátní právo

• Pr áv ní due diligence
• Pr iv ate Equ ity/Venture capital

• Ba n kovní a  finanční regulatorika
• Nem ov itostní právo

Prů myslová odvětví

• En er getika

• Ba n kovnictví & Finance
• Nem ov itosti a stavebnictví

• Telekomunikace a IT
• Hu tnictví, těžařství a  

zpr a covatelský průmysl

Relevantní zkušenosti

• Právní poradenství při akvizici německé společnosti v rámci úpadku 
přední světové chemické společnosti.

• Právní due diligence přední české skupiny zahrnující banku a další 
finanční a investiční společnosti.

• Právní analýza proveditelnosti několika přeshraničních fúzí a 
odštěpení.

• Právní poradenství při přeshraničních fúzích v rámci 
restrukturalizace předních světových společností.

• Právní poradenství včetně due diligence při vstupu několika 
zahraničních investorů do české republiky formou green field

investic.

• Právní poradenství při řadě akvizic zahraničních i českých akvizic 

českých společností včetně zajištění financování a postakviziční
restrukturalizace.

• Právní poradenství při nastavování vlastnických struktur.



PwC Legal

Milos Sochor
Advokát

Relevantní zkušenosti

• Zastupování České republiky a orgánů daňové správy v 
občanskoprávních a soudních řízeních správních.

• Zastupování významné společnosti před Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže v záležitosti týkající se podnikání v oblasti 

m aloobchodu.

• Zastupování významné společnosti před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže a ve správním soudnictví v záležitosti týkající se 
podnikání oblasti odpadového hospodářství.

• Školení top managementu významných českých společností včetně 
zajiš tění legal compliance z pohledu korporátní a pracovněprávní 

agendy.

• Právní poradenství a zastupování významné globální společnosti 

působící v petrolejářském průmyslu v souvislosti se založením 
organizační s ložky a následnými registračními procesy.

• Poradenství v oblasti pracovněprávního práva pro mezinárodní 
společnost podnikající v  automobilovém průmyslu. 

• Poradenství v oblasti pracovněprávního práva a tvorby dokumentace 
v oblasti agenturního zaměstnávání pro českou výrobní společnost.

• Zastupování lokálních i mezinárodních společnosti při tvorbě smluvní 
dokumentace včetně zajiš tění vyjednávání smluvních podmínek.

• Poradenství a zastupování společností podnikajících v oblasti 
pojiš ťovnictví při přeshraniční přeměně.

• Právní prověrka společností z  finančního sektoru pro mezinárodního 
investora.

Miloš získal odborné znalosti, zejm éna v  oblasti veřejného práva, v české
da ň ové správě, kde se před nástupem do PwC Legal podílel na litigačních

ř ízeních včetně zastupov ání České republiky – Min isterstva financí. Miloš
se ta ké zaměřuje na korporátní a  smluvní agendu, pracovní právo a  

sou v isející legal compliance. Miloš se podílel na mnohých mezinárodních
tr ansakcích a  řešení následných záležitostí včetně registračních ř ízení a  

sou v isejících vyjednáváních s or gány veřejné moci.   

Hla vní profesníoblasti

• Lit igace
• Kor porátní právo

• A g enda obchodních /
obča nskoprávních smluv

• Pr a cov ní právo / Zam ěstnanost

Prů myslová odvětví

• V eřejný sektor

• A u tomobilový průmysl
• Ma loobchod / Distribuce

• Fa rmacie a  zdravotnické právo

Profil

n áměstí Svobody 20 
6 02 00 Brno
Česká republika
Tel.: +4 20 542 520 272

Mobilní tel.: +4 20 734 691 462
m ilos.sochor@pwclegal.cz



PwC Legal

Petr Glogar
Advokát

Relevantní zkušenosti

• Poradenství ve věci smluvních vztahů mezi výrobcem osobních 
automobilů a dealery, kontroly dealerů osobních automobilů. 

• Návrh plánu přidělování zaměstnaneckých akcií pro nadnárodní 
banku.

• Převod zaměstnanců do zahraničí v souladu s přís lušnými 
Směrnicemi ES.

• Ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci různých obchodních 
společností.

• Semináře pro top management různých českých společností, zejména 
v oblasti pracovního a obchodního práva.

• Poradenství v oblasti pracovního práva, konkrétně při rozvržení 
pracovní doby pro výrobce osobních automobilů.

• Poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání včetně tvorby 
přís lušných smluv pro českou výrobní společnost.

• Vyjednávání s  odbory a poradenství v oblasti podnikových 
kolektivních smluv.

• Poradenství v oblasti odměňování top managementu a zaměstnanců 
nadnárodní společnosti.

• Tvorba a implementace komplexní pracovněprávní dokumentace, 
plánů odměňování a interních předpisů pro společnost z oblasti IT.

• Tvorba a implementace interních předpisů ve věci monitorování a 
ochrany osobních údajů.

Petr  pracuje na různých projektech v  oblasti pracov ního a  obchodního
pr áva, včetně transformací obchodních společností déle n ež 7 let. Petr se 

ú častnil různých projektů v oblasti pracov ního práva a zaměstnanosti, 
zejm éna při převodech zaměstnanců, hromadném i jednotlivém

pr opouštění zaměstnanců, due diligence a jednání s odborov ými
or g anizacemi či institucemi státní správy.

Hla vní profesníoblasti

• Pr a cov ní právo
• Obchodní právo

• Občanské právo
• Spr ávní právo

Prů myslová odvětví

• Za městnanost

• A u tomotive
• Reta il 

• Loter ie

Profil

n áměstí Svobody 20 
6 02 00 Brno
Česká republika
Tel.: +4 20 542 520 284

Mobin í tel.l: +4 20 737 274 550 
petr.glogar@pwclegal.cz



PwC Legal

Relevantní zkušenosti

• Poradenství mnoha zahraničním i místním společnostem ve věcech 
zakládání společností a přesunu podnikání.

• Poradenství v komplexních zaměstnaneckých otázkách týkající se 
zejména přidělování zaměstnanců, agenturního zaměstnávání.

• Všeobecné korporátní poradenství týkajícíse každodenních 
záležitostí.

• Poradenství v antimonopolních a regulačních otázkách, zastupování 
klientů před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

• Poradenství týkající se vnitropodnikové restrukturalizace, stejně tak 
vedení a uskutečnění prodeje/nákupu majetku m noha společností, 

účast na projektech due diligence.

A leš je a dvokát v pražské kanceláři s v íce než 5-letou zkušeností. Během
sv é dosavadní praxe poskytov al poradenství v korporátní sféře týkající se 

ka ždodenních korporátních služeb a jiných obchodních zá ležitostí . Aleš
m á bohaté zkušenosti s poskytov áním poradenství klientům týkající se 

kou pě a  prodeje majetku/podílů a v oblasti soudních sporů, stejně tak má
pr a ktické zkušenosti ve veřejném sektoru.

Hla vní profesníoblasti

• Kor porátní právo
• Obchodní a občanské sm luvní

pr ávo
• Za městnanost/Pracov ní právo

• Fú ze a  akvizice
• Reg u lace

Prů myslová odvětví

• Ma loobchod a distribuce

• V eřejný sektor
• A u tomobilový průmysl

• Pojišťov nictví a penzijní fondy
• Nem ov itosti a stavebnictví

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +4 20 251 152 573

Mobilní tel.: +4 20 734 280 903
a les.ters@pwclegal.cz

Aleš Terš
Advokát



PwC Legal

Katerina Surkova
Advokátka

Relevantní zkušenosti

• Poradenství významným investorům týkající se nabytí
fotovoltaických elektráren a založení holdingové struktury.

• Vypracování návrhu smlouvy se zaměstnanci, jejímž předmětem je 
poskytování produktů pro specializovanou mezinárodní

m aloobchodní síť pro zdokonalování domů.

• Právní analýza spočívající v realizovatelnosti potenciální

přeshraniční fúze švýcarského a českého subjektu pro největší
obchodníka s alternativními zdroji energií v České republice.

• Založení a registrace významné severoevropské společnosti
poskytující IT s lužby a výrobní inženýrství.

• Analýza institutu závislé práce v souvislosti s  obchodními zástupci; 
form ulace dodatků obchodních smluv pro pojišťovnu mezi společností

a obchodními zástupci.  

Specializuje se na obchodní právo včetně daní, zejména na lokální a 
př eshraniční transformace obchodních společností. Dlouhodobě se 

za měřov ala na poradenství týkající se akvizic či prodejů společností a 
jejich následnou reorganizaci. Kateřina se podílela na restrukturalizaci

n ěkolika lokálních a  mezinárodních holdingů, jak podle českého práva, 
ta k i podle práva EU. Co se týče a kvizic a odprodejů, podílela se na

n ěkolika transakcích (jak ze strany prodejce, tak nákupčího) zejména v 
obla sti logistiky, strojírenského průmyslu a bezpečnostních služeb. 

Hla vní profesníoblasti

• Kor porátní právo
• A kv izice

Prů myslová odvětví

• Telekomunikace

• Stavebnictví a strojírenství
• Ba n kovnictví

• Slu žby

Profil

Hv ězdova 1734/2c 
1 40 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +4 20 251 152 922

Mobilní tel.: +4 20 730 168 117
ka terina.surkov a@pwclegal.cz



PwC Legal

Relevantní zkušenosti

• Refinancing of the facility loan for a major Russian investment group 
in the Czech Republic.

• Extensive due diligence of a private Czech bank for a Chinese investor.

• Supporting client within international syndicate financing related to 

the acquis ition of automotive components production in various 
jurisdictions, including assistance in implementation of full security 

package.

• Cross-border acquisition of automotive enterprise from major 

automotive producer. Modelling acquisition structure. Post-
acquisition intra-group restructuring.

• Due diligence and regulatory issues connected to acquisition of 
several solar and biomass projects in the Czech Republic.

• Participated in negotiation of selected transactional documents and
banking license related documents in the context of setting up a Czech

branch of a foreign bank.

Da n iel během sv é praxe v PwC Legal poskytov al právní poradenství 

př edevším z oblastí M&A , bankov nictví a korporátního práva na 
v ý znamných domácích i mezinárodních projektech..

Ma in areas of expertise

• M&A
• Reg u latorika

• Rea l Estate
• Kor porátní právo

• Pr áv ní due diligence

Indu stries

• A u tomobilový průmysl

• Ba n kovnictví a  finance
• Pr iv ate Equ ity

• En er getika

Profil
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Daniel Pikal
Koncipient


