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Spojením tří advokátních praxí vznikla 
advokátní kancelář Dohnal Pertot Slanina 
s kancelářemi v Hradci Králové, Olomouci 
a Praze.  Tým Dohnal Pertot Slanina bude po-
skytovat právní služby v oblasti všeobecného 
obchodního a smluvního práva, sporné agendy, 

sportovního a trestního práva, jakož i správy 
a vymáhání pohledávek a práva nemovitostí. 
Nová advokátní kancelář může nabídnout 
i ojedinělé know-how v oblasti nového ob-
čanského zákoníku a zákona o obchodních 
korporacích.  

Mezinárodní advokátní kancelář White 
& Case LLP poskytovala poradenství 
společnosti Avast Software (původem česká 
firma a dnes jedna z nejvýznamnějších firem 
na trhu antivirových programů) a konsorciu 
prodávajícího akcionáře při prodeji význam-
ného menšinového podílu do vlastnictví 
CVC Capital Partners, jedné z předních 

světových společností působících v oblasti 
private equity a investičního poradenství. 

Úspěšná realizace této transakce 
zahrnovala poradenství ohledně půjčky 
umožňující CVC financovat získání zhruba 
40 procent ve společnosti Avast, která svou 
pražskou pobočku oceňuje na asi jednu 
miliardu dolarů.  
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Advokátní kancelář Lydon Wells Legal 
rozšířila svůj tým právníků o JUDr. Mi-
roslava Pokorného,  LL.M. Pokorný se 
specializuje především na obecné smluvní 
a obchodní právo, právo obchodních společ-
ností, právní due diligence a M&A.

Miroslav Pokorný se dlouhodobě věnuje 
právnímu poradenství pro společnosti pod-
nikající v automobilovém průmyslu a také 

pro německy hovořící korporátní klien-
ty. Dříve působil v advokátní společnosti 
Schoenherr, s. r. o., kde měl na starost přede-
vším klienty z řad oficiálních importérů pré- 
miových značek automobilů. V oblasti akvi-
zic a prodejů se v uplynulých letech účastnil 
řady transakcí, zejména v odvětvích automo-
bilového průmyslu, energetiky a investic do 
nemovitostí. 
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Proč jste se dala 
na právo?

Důvod, proč 
jsem šla studovat 
právnickou fakul-
tu, byl prozaický. 
Rozhodujete-li se 
ve věku okolo  

18 let, jakou profesi zvolit na dal-
ších 50 let, alespoň částečně víte, 
co rozhodně studovat nechcete, 
a nejste vyhraněným příznivcem 
přírodních či jiných věd, pak stu-
dium práv je celkem snesitelným 
řešením. Během studií jsem však 
začala nahlížet na právo jako na 
soubor pravidel hry, kterou všichni 
hrajeme, aniž si to uvědomujeme. 
Hra mne začala bavit a studium 
zcela přirozeně vyústilo v profesi 
advokátky.

Co byste na českém právním 
prostředí změnila, kdyby to bylo 
ve vašich silách?

Určitě bych změnila českou 
justici a vytvořila funkční Ústavní 
soud.  Chtěla bych soudce – osob-
nosti znalé nejen práva, ale oplýva-
jící i selským rozumem, spole-
čenským nadhledem a odvahou 
rozhodnout co možná nejspraved-
livěji, nikoli co nejkonformněji. 

 
Co byste chtěla naučit svoje děti?

Občas mám pochybnosti, zda 
to či ono vysvětluji dětem správně. 
Měly by ale nasát myšlenku, že 
se ke všem musejí chovat tak, jak 
chtějí, aby se k nim chovali ostatní. 
Měly by se naučit spoléhat samy 
na sebe, používat zdravý úsudek 
a nebát se prosazovat  svou, pokud 
si myslí, že mají pravdu. 

V jakém autě jezdíte? 
Máme auto vyhovující potře-

bám rodiny, tudíž velké, bezpečné 
a omyvatelné.   (red)

Advokátní kancelář Havel, Holásek & 
Partners rozšířila své řady o Filipa Melze-
ra a Petra Tégla. Oba patří k nejužšímu 
týmu tvůrců nového občanského zákoníku. 
Rovněž jsou hlavními autory velkého ko-
mentáře k novému občanskému zákoníku, 

na němž se autorsky podílel též partner 
kanceláře, František Korbel. 

Filip Melzer (38) v minulosti působil 
u Nejvyššího správního soudu a Ústav-
ního soudu. V letech 2010 až 2012 byl 
náměstkem ministra spravedlnosti pro 
oblast justice. Byl členem rekodifikační 
komise pro přípravu nového občanského 
zákoníku a komise pro soukromé právo 
Legislativní rady vlády. 

Petr Tégl (36) byl členem rekodifikační 
komise pro přípravu nového občanského 
zákoníku. Je členem Komise pro aplikaci 
nové civilní legislativy při ministerstvu 
spravedlnosti a členem komise pro soukro-
mé právo Legislativní rady vlády.   
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