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Profil advokátní kanceláře
ŘANDA HAVEL LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.

ŘANDA HAVEL LEGAL je česká advokátní kancelář
se sídlem v Praze a pobočkou v Plzni. Profiluje se jako
univerzální advokátní kancelář poskytující kompletní
spektrum právních služeb nejen pro sféru podnikání
a investic, ale i pro sféru veřejnoprávní.

Z

a 10 let své dosavadní existence
ŘANDA HAVEL LEGAL podstatně rozšířila svůj tým na 24
právníků. Systematicky buduje
úzké vazby se zahraničními advokátními kancelářemi a je tak
schopna pro své klienty zajistit kvalitní a ekonomicky efektivní právní služby dle cizího práva ve všech ekonomicky důležitých zahraničních jurisdikcích. Posilující renomé kanceláře
se projevuje ve stále rostoucím významu a objemu případů, které jsou jí svěřovány.
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Mezi významné transakce, při kterých ŘANDA HAVEL LEGAL radila v posledních letech,
patří zastupování malajsijské společnosti
Aspirasi Pertiwi Sdn. Bhd. v souvislosti s dohodou o strategické spolupráci a investicích
s předním českým leteckým výrobcem z Kunovic, společností Evektor, dále zastupování
vlastníků brněnské společnosti EKOL, která
je předním českým výrobcem turbín, při prodeji většinového podílu a uzavření smlouvy
o spolupráci s čínskou strojírenskou firmou
Xi‘An Shaangu Power a v posledních měsících také poskytování právního poradenství
v souvislosti s akvizicí společnosti HAMÉ
norskou společností ORKLA. Z dalších pak lze
jmenovat poradenství společnosti Bochemie,
a.s., patřící do portfolia soukromého investičního fondu Benson Oak Capital, v souvislosti
s akvizicí značky SAVO a prodejem značky
BIOLIT. ŘANDA HAVEL LEGAL také pravidelně zastupuje klienty v oblasti akvizic
a transakcí týkajících se společností podnika-
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jících v odvětví technologií a on-line služeb.
Jako příklad lze uvést poskytování právních
služeb společnosti Seznam.cz při akvizici projektů stream.cz, sprace.cz nebo mapy.cz. Jako
jedna z mála českých advokátních kanceláří
poskytuje ŘANDA HAVEL LEGAL dlouhodobě a pravidelně kompletní právní služby
ve všech segmentech energetického trhu
včetně fotovoltaiky, strojírenství a dodávek
investičních celků. Mezi dlouholeté klienty
ŘANDA HAVEL LEGAL v této oblasti patří
mimo jiné přední světový výrobce parních
turbín. V poslední době ŘANDA HAVEL LEGAL úspěšně zastupovala v rozhodčím řízení
dodavatele investičních celků v souvislosti se
zastaveným projektem výstavby paroplynové elektrárny Poljarnaja na polárním kruhu
u města Salechard na Sibiři. Oblast řešení sporů, kterými se advokátní kancelář zabývá, je
však podstatně širší. V portfoliu ukončených
sporných řízení lze najít spory prakticky ze
všech odvětví ekonomiky.

Mezi hlavní oblasti právních
služeb advokátní kanceláře
ŘANDA HAVEL LEGAL patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fúze a akvizice
Korporátní právo
Cenné papíry
Bankovnictví
Veřejné zakázky
Hospodářská soutěž a veřejná podpora
Energetika
Investiční celky
Nemovitosti a development
Pracovní právo
Autorské právo a duševní vlastnictví
Informační technologie

ŘANDA HAVEL LEGAL má pět společníků. K zakládajícím společníkům Martinu Řandovi a Janu Havlovi se v průběhu let 2010 až 2013
postupně připojili společníci Tomáš Rydvan, Alois Šatava a Iva Javorská. Mezi další klíčové osoby právního týmu patří advokáti Matyáš Kužela, Ladislav Peterka, Michal Pálinkás a Tomáš Slabý.

Společníci ŘANDA HAVEL
LEGAL odpověděli na několik
otázek ohledně praxe a filozofie
své advokátní kanceláře:
Reference advokátní kanceláře ŘANDA
HAVEL LEGAL jsou působivé. Dokážete
říci, čemu vděčíte za tento úspěch u svých
klientů?
Martin Řanda: Včas jsme si uvědomili, že základním předpokladem úspěchu je kvalitní,
motivovaný a loajální tým. Těší nás, že naši
právníci jsou zpravidla našimi mnohaletými
spolupracovníky. Kancelář tak může kontinu-

álně navazovat na jejich zkušenosti a soustředit know-how. A co je neméně důležité, práce
v loajálním týmu je radost. I to je předpokladem
dobrých výsledků. Nakonec z toho všeho těží
hlavně klient. Může totiž očekávat efektivní
právní službu založenou na prověřené zkušenosti a jistotu pro dlouhodobé projekty. Kromě
toho se může těšit ze spolupráce v přátelské
atmosféře. Dále klademe důraz na dostupnost
našich právníků pro klienty a promptní reakci
na požadavky klientů.
Kdo jsou klienti ŘANDA HAVEL LEGAL
a jak přistupujete k práci s nimi?
Tomáš Rydvan: Našimi klienty jsou typicky

48 I EPRAVO.CZ magazine I 1/2016 I www.epravo.cz

středně velké nebo velké české a zahraniční
společnosti. To je přirozeně dáno naším zaměřením na podnikatelskou sféru. Asistujeme též
veřejným institucím a municipalitám zejména
v otázkách veřejných zakázek, kde máme mimořádně bohaté zkušenosti. V menší míře radíme
jednotlivcům v jejich soukromých majetkových
záležitostech. Troufám si říci, že v nás klienti
nacházejí skutečného partnera pro uskutečnění
svých záměrů. Jsme si totiž vědomi toho, že klient bude s naší službou spokojený pouze tehdy,
pokud budeme dostatečně naslouchat, pokud
důsledně pochopíme klientův cíl, jeho širší strategii, jeho segment a jeho konkurenty, a to vše
vezmeme v úvahu při poskytnutí naší služby.
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Byli byste schopni shrnout širší filozofii
ŘANDA HAVEL LEGAL při poskytování
právních služeb?
Iva Javorská: Naši filozofii a ambici při poskytování právní služby jsme vyjádřili mottem
„taktika, přesnost, vítězství“. Právní rada se
nemůže obejít bez zřetele na vhodnou „taktiku“ s ohledem na širší kontext případu a jeho
aktérů. „Přesnost“ vychází z nezbytnosti špičkové znalosti práva a profesionality. „Vítězství“
pak vyjadřuje důsledné pochopení a neustálé
uvědomování si hlavní motivace každého klienta, který vyhledá právníka, a tou je motivace uspět ve své záležitosti. Ať už si pod tím
představujeme vítězství ve sporu či úspěšné
uzavření transakce. Je jasné, že nemůžeme
garantovat vítězství ve sto procentech případů. Můžeme nicméně nabídnout stoprocentní
nasazení v úsilí jej dosáhnout.
Jan Havel: Neméně důležitým pravidlem našeho uvažování je prevence soudních sporů.

To se projevuje primárně v tom, jak zpracováváme smluvní dokumentaci. Myslím, že jsme
nikdy nezastupovali klienta ve sporu, který
by vznikl z nejasnosti při výkladu smlouvy,
kterou jsme připravili. Usilujeme o jednoznačnost, konzistentnost a transparentní strukturu
smluv. A pokud už spor vznikne, vždy důkladně zhodnotíme pozici klienta a nikdy ho do pokračování sporu nepobízíme, pokud nevidíme
solidní možnost dosažení úspěchu. Dlouhotrvající a nákladná sporná řízení nejsou tím,
co bychom pro naše klienty chtěli. Pokud o to
klient stojí, hledáme pak cesty k mimosoudnímu řešení. Již mnohokrát se nám povedlo najít
přijatelné varianty i v případech, kde už byl
klient k možnosti nalezení rozumného řešení
skeptický.
Jak poskytujete právní služby, které zahrnují otázky dle zahraničního práva?
Alois Šatava: Díky našemu jazykovému vybavení a zkušenostem ze zahraničí poskytujeme

právní služby zahraničním klientům v České
republice na úrovni a ve standardu, na jaký
jsou zvyklí v západní Evropě nebo USA – což
ale považuji v dnešní době za samozřejmost.
Kromě toho jsme schopni pohotově zajistit
našim českým (a někdy i zahraničním) klientům poskytnutí právní služby i mimo Českou
republiku. V nedávné době jsme například
holandskému klientovi zajistili právní službu
v Rakousku. Jsme členy mezinárodní sítě advokátních kanceláří LAWorld, která sdružuje
kanceláře ve více než 50 zahraničních jurisdikcích a máme také úzké vazby na další právní
kanceláře v zahraničí i mimo tuto síť. Díky
pravidelným pracovním stykům jsme schopni
si naše zahraniční kolegy prověřit a našim klientům můžeme garantovat, že jim jsou schopni
poskytnout právní servis na nejvyšší úrovni.
Přirozeně celou zahraniční „misi“ pro klienta
kompletně koordinujeme. Věříme, že klienti
mají u nás stejný servis, jako kdyby spolupracovali s mezinárodní kanceláří.

Mgr. Martin Řanda, LL.M., zakládající společník
Profesní kariéru zahájil jako podnikový právník u předního mezinárodního výrobce automobilů.
V advokacii je činný od roku 1999. V roce 2005 založil spolu s Janem Havlem advokátní kancelář
ŘANDA HAVEL LEGAL. Martin Řanda získal bohaté odborné zkušenosti v mezinárodních transakcích, při privatizaci dvou předních českých bank a akvizicích významných českých průmyslových a energetických podniků. V segmentu bankovnictví a financování se účastnil projektů
tvorby standardní bankovní dokumentace, přípravy komplexních úvěrových smluv a financování
developerských projektů. Aktivně působí ve významných mezinárodních projektech v oblasti nemovitostí a stavebnictví včetně výstavby a realizace investičních projektů, residenčních projektů
a projektů rozsáhlých nákupních center. Ve své praxi se v současné době zaměřuje na nemovitosti
a stavebnictví, řešení sporů, na obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Součástí
praxe Martina Řandy je i právní problematika odpadů.

Mgr. Ing. Jan Havel, zakládající společník
V advokacii působí od roku 2002. Před založením advokátní kanceláře ŘANDA HAVEL LEGAL
pracoval v mezinárodní poradenské společnosti v oddělení mezinárodních daní a v právním oddělení. Během let 1999 až 2001 zastával Jan Havel pozici vedoucího právního oddělení u předního
světového dodavatele energetických celků. Během své praxe získal Jan Havel bohaté odborné
zkušenosti a znalosti zejména v oblasti obchodního práva, mezinárodního obchodu, fúzí a akvizic,
stavebního práva, a to se zaměřením na energetický sektor a dodávky technologických zařízení a investičních celků včetně mezinárodních EPC kontraktů. Jan Havel poskytoval poradenství
v rámci mezinárodních akvizic a prodejů podniků v oblasti energetického strojírenství. Dlouholeté
zkušenosti Jana Havla zahrnují právní poradenství ve více než 80 komplexních investičních a developerských projektech v energetickém sektoru včetně jaderných zařízení v Evropě, Americe
a Asii. Ve své praxi se dále zaměřuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností,
na oblast financí a bankovnictví a právo životního prostředí.
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Mgr. Tomáš Rydvan, společník
V advokacii je činný od roku 2000. Před svým působením v ŘANDA HAVEL LEGAL pracoval
ve dvou předních českých advokátních kancelářích, kde se specializoval na problematiku fúzí
a akvizic, bankovnictví, veřejných zakázek a práva nemovitostí. Tomáš Rydvan se aktuálně specializuje především na oblast veřejného sektoru, zejména na právo veřejných zakázek, PPP projektů
a veřejné podpory. Jeho zvláštní specializací je oblast IT, TMT a veřejných zakázek dotovaných
z operačních programů EU. V průběhu své dosavadní praxe Tomáš Rydvan mimo jiné poskytoval
poradenství při akvizičních transakcích realizovaných zahraničními i domácími investory v ČR
a v zahraničí, a to v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, průmyslu i nemovitostí. Kromě toho má
četné zkušenosti s úvěrovým a projektovým financováním a sjednáváním smluv v oblasti energetiky a investičních celků. Tomáš Rydvan poskytuje poradenství zadavatelům i uchazečům v zadávacích řízeních na veřejné zakázky, při přípravě nabídek i organizaci zadávacích řízení včetně
zastupování v námitkovém řízení, řízení před ÚOHS a při soudním přezkumu ve správním soudnictví.

Mgr. Alois Šatava, společník
V advokacii působí od roku 2003. Před nástupem do ŘANDA HAVEL LEGAL pracoval v předních
českých advokátních kancelářích. Během své praxe získal značné zkušenosti zejména v oborech
obchodního práva, fúzí a akvizic, insolvenčního práva, finančního a bankovního práva a práva
cenných papírů. Alois Šatava poskytuje poradenství kupujícím a prodávajícím v rámci rozsáhlých
mezinárodních akvizic a prodejů společností podnikajících v různých oblastech průmyslu a služeb včetně akvizičního financování transakcí a post-akvizičních restrukturalizací. Alois Šatava
má rovněž zkušenosti s transakcemi private equity. Alois Šatava se také zabývá poskytováním
právního poradenství v oblasti energetiky a dodávek technologických celků a zařízení. Účastnil
se řady mezinárodních projektů v oblasti syndikovaného úvěrování a dluhopisového financování,
a to jak na straně dlužníků, tak na straně předních světových finančních institucí jako věřitelů.

Mgr. Iva Javorská, LL.M., společník
V advokacii působí od roku 1998. Spolupráci s ŘANDA HAVEL LEGAL předcházelo její působení
v předních pražských advokátních kancelářích. Iva Javorská se od počátku své praxe specializuje
na fúze a akvizice. Podílela se na privatizacích a rozsáhlých restrukturalizačních projektech. V posledních letech Iva Javorská realizuje zejména akvizice společností činných v oblasti e-commerce
a ve výrobních odvětvích. Iva Javorská je dobře obeznámena s prostředím private equity. Několik
let působila jako General Counsel private equity fondu Benson Oak Capital. Dále se specializuje
na autorské právo, duševní vlastnictví a IT. Radí zejména v otázkách autorského práva umělců,
tvůrců počítačových programů a architektů, jeho ochrany a licencování. Má bohaté zkušenosti se
smluvním ošetřením vývoje a implementace informačních systémů a technologií včetně integrovaných systémů podnikového řízení. Iva Javorská se mimo jiné podílela na akvizici AVG a na tvorbě jeho vzorové smluvní dokumentace. Iva Javorská přednáší autorské právo na UMPRUM.

•

ŘANDA HAVEL LEGAL
advokátní kancelář s.r.o.
Truhlářská 1104/13
110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 537 500 – 501
Fax: +420 222 537 510
e-mail: office.prague@randalegal.com
www.randalegal.com
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