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DALŠÍ VZDĚLÁNÍ 
 
 Euroforum MBA Program,1999 
 krátkodobé studijní pobyty na univerzitách v Helsinkách - Finsko, Passau - Německo, 

Strasbourgu - Francie a Kodani - Dánsko (1991 – 1993) 
 postgraduální studium na University of Birmingham, působení v advokátních kancelářích v 

Londýně a Glasgow, UK, září - listopad 1993 
 
ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH 
 
 člen České advokátní komory 
 rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 
 rozhodce Vídeňského arbitrážního centra 
 odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
 rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS v Lausanne 
 rozhodce Fotbalové asociace České republiky 
 rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře 
 rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno 
 člen International Bar Association 
 člen akademického senátu Vysoké školy ekonomiky a managementu (2001-2004) 
 člen International Association of Young Lawyers 
 člen České společnosti pro mezinárodní právo 
 člen komise ICC pro ADR 
 člen redakční rady internetového magazínu www.stavebni-forum.cz 
 oceněn jako nejlepší právník roku 2005 v oblasti IT  
 
JAZYKY 
 
Čeština: mateřský jazyk 
Angličtina: plynně 
Francouzština: plynně 
Němčina: plynně 
Ruština: plynně 
Slovenština: částečně 
 
SPECIALIZACE 
 
 rozhodčí řízení a sporná agenda 
 duševní vlastnictví, IT a telekomunikace 
 energetika 

 
KARIÉRA 
 
1994 – 2015 
Advokát a partner v Glatzová & Co; 
 

http://www.stavebni-forum.cz/


 

1992 – 1994 
Advokát ve významné české advokátní kanceláři Bubník & Myslil; 
Specializace: obchodní právo, fúze & akvizice, privatizační projekty, duševní vlastnictví;  
 
1990 – 1992 
In-house právník různých soukromých společností; 
Poskytování právního poradenství v oblasti managementu společností, obchodní a právní služby na 
denní bázi. 
 
PROFESNÍ ZKUŠENOSTI 

- Privatizace: 

- Poradenství pro účastníka tendru na výběr strategického partnera pro SPT Telecom a 
České radiokomunikace (mobilní telefony); 

- Řízení Due Diligence, příprava návrhů, posudků, vedení jednání ohledně dokumentů 
týkajících se privatizace a prodeje většinového podílu v největší české farmaceutické 
společnosti; 

- Významná účast při privatizaci českého sektoru plynu a elektřiny, včetně zastupování 
společnosti E.ON při podání nabídky Fondu národního majetku; 

-  Vyjednávání rámcových vícestranných smluv pro privatizaci a restrukturalizaci v zemích 
střední Evropy na základě jmenování EBRD; 

-  Konsultační činnost pro řadu státních podniků při přípravě jejich privatizačních projektů a 
v otázkách právní formy a organizační struktury a v oblasti podnikového financování a 
realizace zahraničních investic;  

-  Poradenství v oblasti otázek životního prostředí týkající se určitých privatizačních 
projektů. 

 

- Energetika: 
V mezinárodních právních a obchodních publikacích uváděn jako přední odborník v 
oblasti práva veřejných služeb 
- Právní poradenství společnosti MVV Energy CZ při akvizici společnosti TERMIZO, a.s., 

provozující technologicky nejvyspělejší zařízení na spalování odpadu v České republice. 
Transakce obsahovala také zastupování při vyjednávání bankovního úvěru v hodnotě 
800 milionů Kč na refinancování úvěrů v rámci skupiny před podpisem. Kromě běžných 
právních otázek transakce vyžadovala zvláštní právní rady týkající se uplatňování 
regulace ceny tepla, která je předmětem soudního řízení mezi klientem a příslušnými 
státními orgány; 

- Komplexní právní poradenství (včetně due diligence, přípravy a vyjednávání smluvní 
dokumentace, dokončení transakce) v souvislosti s akvizičními projekty zahrnujícími 
společnosti zabývající se distribuci plynu, vody a elektřiny v České republice; 

- Zastupování klientů proti veřejným orgánům ve věcech týkajících se nastavení sazeb, 
rozložení majetku, tarifů, dohod o propojení, rozvoje povolení a povolení k provozování 
včetně povolení vypouštění vody a povolení pro účely ošetřování a likvidaci regulovaných 
odpadů; 

- Poradenství Ministerstvu průmyslu a obchodu při vývoji nové energetické politiky a 
regulací pod záštitou USAID grantu; 

- Poradenství významným mezinárodním energetickým společnostem včetně United 
Energy, Frantschach/Mondi a Cinergy při akvizicích a restrukturalizaci nebo 
outsoursování energetických center v České republice; 

- Hájení zájmů společnosti IPP (nezávislý výrobce energie) proti státnímu monopolu v 
řízení o stanovování cen a zneužívání pozice dominantního poskytovatele u Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a Energetického regulačního úřadu; 

- Řešení sporů v energetických transakcích, včetně domácích i mezinárodních soudních 
sporů, rozhodčí řízení, mediace a alternativní řešení sporů. 

 
- Duševní vlastnictví, IT a telekomunikace: 

- Právník roku 2005 v oblasti IT  
- Právní poradenství společnosti VOLVO AUTO CZECH, s.r.o. v souvislosti s 

duševněprávními aspekty oddělení a prodeje maloobchodní činnosti Volva v České 
republice (prodej části podniku); 

- Právní poradenství společnosti VOLVO AUTO CZECH, s.r.o. v oblasti IP / IT záležitostí 
na denní bázi a to v souvislosti s distribucí konkrétní SW a prosazování pravidel 
používání značky; 



 

- Právní poradenství společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. průběžné právní 
poradenství v oblasti duševního vlastnictví a informatiky, zejména v souvislosti s 
distribucí příslušného SW a vymáhání podmínek pro využívání značky FORD; 

- Zastupování společnosti Aliatel (GTS Novera) při prodeji společnosti GTS; 
- Komplexní právní poradenství společnosti zabývající se pozemním, kabelovým a 

satelitním vysíláním od due diligence až po navrhování a sjednávání transakčních 
dokumentů a  closingových a post-closingových aktivit včetně antimonopolních řízení; 

- Právní poradenství společnosti Telecom Austria v jeho snaze o získání třetí licence 
mobilního operátora;  

- Zastupování společnosti GTS v oblasti regulací a opatřeních proti Českému Telecomu, 
dominantnímu provozovateli a RadioMobilu, druhému držiteli GSM licence a 
provozovateli v České republice; 

- Právní poradenství skupině AORTA Group, asociaci alternativních telekomunikačních 
operátorů v souvislosti s regulací telekomunikačního trhu a hospodářskou soutěží, 
zejména vis-a-vis Český Telecom, a.s.; 

- Právní poradenství společnosti Český Mobil, a.s. (nyní Vodafone Czech Republic a.s.), 
třetímu největšímu mobilnímu operátorovi v České republice především v souvislosti 
dodržování právních předpisů a hospodářské soutěže; 

- Telecom Austria při akvizici Czech On Line, a.s. (největší ISP podnik ve střední Evropě v 
roce 2000), včetně kompletní právní pomoci od kompletního due diligence až po přípravu 
a projednávání transakčních dokumentů a souvisejících otázek hospodářské soutěže; 

- Zastupování společnosti BroadNet / Comcast v její úspěšné nabídce licence 
širokopásmého 26 GHz bezdrátového přístupu; 

- Zastupování akcionářů velkých telekomunikačních operátorů při jejich restrukturalizaci a 
prodeji finančním investorům a telekomunikačním společnostem; 

- Právní poradenství klientům v telekomunikačním a IT sektoru spojených s přenosem dat, 
internetovými službami a IT softwarovými smlouvami; 

- Poradenství a vedení due diligence pro hlavní investiční fond ve Velké Británii, včetně 
navrhování transakčních dokumentů a jednání v souvislosti s akvizicí třetího největšího 
českého operátora kabelové TV; 

- Vedení due diligence a vypracování, přezkoumání a vyjednávání transakčních 
dokumentů v souvislosti s prodejem majoritního podílu v největší české soukromé 
softwarové společnosti americkému investičnímu fondu; 

- Právní poradenství klientovi v souvislosti s rozvojem místní a internetové televize v České 
republice a na Slovensku, včetně licencí na vysílání; 

- Řešení sporů s regulačními orgány v oblasti médií a komunikace. 

 

- Zahraniční investice (M&A, Joint Ventures): 
- Poskytování poradenství českého práva v oblasti investic (joint ventures, fúze a akvizice) 

v České republice například těmto klientům: 
Velké evropské potravinářské a tabákové společnosti, mezinárodním výrobcům 
automobilů, velké mezinárodní těžební společnosti, přední mezinárodní ocelářské 
společnosti, předním evropským výrobcům pneumatik a přední americké a evropské 
telekomunikační společnosti; 

- Poradenství investičním fondům v investicích do českého průmyslu; 
- Poradenství při syndikovaných úvěrových transakcích. 

 

- Komerční nemovitosti: 
V mezinárodních právních a obchodních publikacích uváděn jako přední odborník v 
oblasti komerčních nemovitostí, výstavby a nemovitostí obecně 
- Vedoucí právník týmu poskytujícího právní poradenství v rámci projektu „Zelená louka“ – 

výstavbě výrobních zařízení a kanceláří v hodnotě až 5 mld. Kč; 
- Poradenství při výstavbě největšího univerzitního kampusu ve střední Evropě (v hodnotě 

USD 169 mil.), včetně jednání o uzavření smlouvy, uspořádání veřejných výběrových 
řízení na jmenování architektů, dodavatelů, vedoucího projektu a vypracování návrhů a 
vypořádání restitučních nároků; 

- Provádění due diligence týkající se velkých stavebních projektů. 

 

- Legislativa: 
- Spoluautor komentářů k nové úpravě civilního práva 
- Vypracování různých zákonů a stanov, včetně znaleckých posudků pro státní instituce; 



 

- Vypracování energetického zákona a souvisejících prováděcích předpisů; 
- Vypracování „PPP“ předpisů, souvisejících předpisů a doplnění dalších prováděcích 

vyhlášek. 

 

- Arbitration & Litigation: 
 
V mezinárodních právních a obchodních publikacích uváděn jako přední odborník 
v oblasti sporné agendy  
- Zastupování společnosti KKCG Industry B.V. ze skupiny Karla Komárka ve sporu s 

Davidem Beranem a Janem Světlíkem o vlastnická práva k akciím společnosti 
VÍTKOVICE HOLDING.  

- Zastupování EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. ve významných civilních sporech. 
 

- General Corporate and Commercial Law: 
- Poradenství v korporátních záležitostech v SR;  
- Poradenství českým firmám v oblasti řízení a leveraged buyouts; 
- Poradenství k daním a clu v ČR; 
- Posudky v oblasti českého insolvenčního práva;  
- Asistence při přípravě úpravy cenných papírů a stavebních a energetických předpisů; 

Vyjednávání obchodních smluv na různé druhy zboží, především stroje a chemické 
výrobky. 

 
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: 

 
 Konference CILS – Ochrana duševního vlastnictví, „1001 otázek duševního vlastnictví v Číně, 

Kitzbühel 2015 
 Mezinárodní konference pořádaná Univerzitou Karlovou - Právo překlenujíce Euroasii: Od Koreji 

k České republice, „Mezinárodní obchod a správa společností“, Praha, leden 2015; 
 Seminář o mezinárodní ochraně duševního vlastnictví, „Řešení sporů z duševního vlastnictví on-line“, 

Shanghaj, Čína, listopad 2014; 
 Konference Arbitráž v Rusku – nová řešení pro byznys, „Mezinárodní zkušenosti v rozhodčím řízení a 

řízení on-line“,  Moskva, říjen 2014; 
 Worshop organizovaný Masarykovou univerzitou v Brně – Aktuální otázky rekodifikovaného 

soukromého práva se zaměřením na právo obchodní, „Advokátní a rozhodcovská praxe“, Velké 
Bílovice, červenec 2014 

 Osmé dublinské forum o mezinárodním řešení sporů (Eighth Dublin Forum on Intermational 
Commercial Dispute Resolution), „ Poslední vývoj v řešení sporů v České republice a v Rakousku“, 
Dublin, červenec 2014 

 Konference Corporate governance ve střední Evropě, „Vybrané instituty corporate governance při 
přeshraničním podnikání“, Praha, květen 2014 

 Sympozium Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži, „Praktické aspekty obrany proti nekalé 
soutěži“, Brno, duben 2014 

 Seminář Ekonomia, „Vymáhání průmyslových práv“, Praha, duben 2013 
 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR Implementace Směrnice ES o mediaci, „Směrnice o 

mediaci“, Praha, duben 2012 
 Mezinárodní vědecká konference „200 let Všeobecného občanského zákoníku“ organizovaná 

Univerzitou Karlovou v Praze, příspěvek „Ochrana spotřebitele v historickém vývoji národní a 
mezinárodní úpravy“, Praha, listopad 2011 

 Mezinárodní sympozium Právo-obchod-ekonomika organizovaná Univerzitou P.J. Šafárika v Košicích 
a Ústavem státu a práva AV ČR, příspěvek „Aktuální otázky uplatňování ADR při řešení obchodních 
sporů“, Vysoké Tatry, Slovensko, říjen 2011 

 Konference World Jurist Associtation/ICC, příspěvek „Autonomie stran a rozhodců ve sportovních 
arbitrážích“, Praha, říjen 2011 

 Konference „Mediace 2011“, příspěvek „Mezinárodní aspekty ADR“, Univerzita Palackého Olomouc, 
říjen 2011 

 Energetický kongres Energy Law Group, přednáška „Mezinárodní ochrana investic v energetice“, 
Paříž, září 2011 

 Seminář ICC Česká republika, Rozhodčí řízení ICC, květen 2010 
 16. sympozium EDI, přednáška IT spory, Praha , duben 2010 
 Konference „Lawyers in ADR“, přednáška Ukázka mediace v obchodním sporu, Praha, duben 2010 
 Konference CILS – Ochrana duševního vlastnictví, přednáška Alternativní řešení sporů – doménová 

jména, Kitzbühel 2010 



 

 Konference Rozhodčí řízení jako alternativa řešení sporů, přednáška „Způsoby řešení sporů“, Praha, 
3. 6. 2009 

 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Praha, březen 2009, „Vídeňská úmluva OSN o 
mezinárodní koupi zboží a její význam pro rozhodčí řízení“ 

 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Praha, únor 2009, „Žaloby na vyklizení“ 
 Seminář – Aktuální právní otázky doménových jmen, Brno, únor 2009, „Praxe rozhodčího soudu při 

rozhodování sporů o doménové jména“ 
 Konference Rizikové povolání manažer, Praha, říjen 2008: „Manažer a jeho odpovědnost v českém 

právním prostředí“ 
 Seminář Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, Praha, květen 2008, „Vídeňská úmluva OSN o 

mezinárodní koupi zboží a její význam pro rozhodčí řízení“ 
 Seminář – Aktuální právní otázky doménových jmen, Praha, květen 2008, „Praxe rozhodčího soudu 

při rozhodování sporů o doménové jména“ 
 Konference – 2nd Annual Legal Gaming in Europe, Londýn, leden 2008, „Elektronické sázky v České 

republice a Střední Evropě“ 
 Konference – Kartely, soutěž a nekalé soutěžní praktiky, CILS, Kitzbühel, 2007: „Právo duševního 

vlastnictví a hospodářská soutěž“ 
 Konference – Vymáhání pohledávek; Francouzsko-česká obchodní komora, 2006, Praha: „Vymáhání 

pohledávek v rozhodčím řízení“ 
 Výroční konference IBA 2005, Praha: „Výběrová řízení v mezinárodních investičních/stavebních 

projektech“ 
 Výroční konference IBA 2005, Praha: „Mediace a české právo“ 
 Konference IIR, Czech Real 2005, Praha, 2005: „Změny právních předpisů v oblasti real estate“ 
 Konference IBA – The New Europe, Challenges of Integration – Litigation in Europe, Limassol, Kypr, 

2005: „Podněty k výkonu rozhodnutí v České republice“ 
 Konference Odpovědnost manažerů a pojištění D&O, AIG, Praha 2005: „Praktické problémy právní 

praxe“ 
 Konference Veřejné zakázky v Evropské unii, Praha 2005: „Veřejné zakázky v oblasti informačních 

technologií“ 
 Konference Trh nemovitostí (Real Estate Market), Praha 2004: „Evropské fondy v realitní činnosti“ 
 Konference New Generation Telecoms, Praha 2004: „Právní prostředí a regulace ve Střední Evropě“ 
 European Corporate Restructuring and Insolvency Summit, Londýn, červen 2004: „Otázky 

restrukturalizace a konkursu ve střední Evropě“ 
 Konference Ochrana duševního vlastnictví, Kitzbühel 2004: „Ochrana doménových jmen“ 
 Konference Trh nemovitostí (Real Estate Market), Praha 2003: „Nájemní vztahy nebytových prostor“ 
 Konference Bezpečnost informačních a komunikačních systémů, Praha 2002: “Bezpečnost 

informačních technologií” 
 Konference Práva duševního vlastnictví, Kitzbühel 2002: “Práva duševního vlastnictví v České 

republice” 
 Bezpečnost informačních technologií z pohledu podnikatele, seminář v Senátu České republiky, 

Praha 2001: „Právní aspekty bezpečnosti informačních technologií“ 
 26. konference International Bar Association v Berlíně, 1996 - “Pracovní právo v České republice” 
 Seminář o vlastnických vztazích k nemovitostem a nájemních vztazích, Praha 1996: “Vlastnická 

práva k nemovitostem a nájemní vztahy” 
 Conference of Justice, Glasgow, 1993: “Transformace práva a privatizace v České republice” 
 Seminář v Kodani, Dánsko, 1990: “Právo v Československu” 

 
 
PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 
 
 Právo obchodních korporací, 1. vydání, Černá S., Štenglová I., Pelikánová I. a kolektiv – spoluautor, 

Praha, Wolters Kluwer, 2015 
 Corporate Governance, 1. vydání, Vybrané instituty corporate governance při přeshraničním 

podnikání, Wolters Kluwer, Praha 2015 
 Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure), 2. vydání,  Česká republika, Juris, 2014 
 Občanský zákoník. Komentář. Švestka J.,  Dvořák J., Fiala J. a kolektiv – spoluautor, Wolters  Kluwer 

a.s., 2014 
 Sbírka příkladů z obchodního práva, 3., aktualizované a doplněné vydání, Stanislava Černá a kolektiv 

– spoluautor, (Wolters Kluwer ČR, a.s.), Praha 2014 
 Komentář k zákonu o obchodních korporacích, A.J. Bělohlávek a kolektiv – spoluautor, (Aleš Čeněk), 

Praha, 2013 
 Mediace ve velkých advokátních kancelářích, Bulletin advokacie č. 6/2013 
 Podnikatel a jeho právní vztahy, Scripta Iuridica 13, Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv – 



 

spoluautor, UCFI 2013 
 Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure), Česká republika, Juris, 2013 
 Nová pravidla o rozhodčím řízení Mezinárodního rozhodčího soudu ICC, Obchodní právo č. 1/2013 
 WADA Code a jeho uplatnění v praxi, Leviatan Arbitration E-review, Polsko, 2012 
 Rozhodovací praxe českých rozhodčích soudů, Czech Yearbook of Arbitration (také člen redakční 

rady), Díl I, Juris, 2011 
 Sbírka příkladů z obchodního práva, 2., aktualizované a doplněné vydání, Stanislava Černá a kolektiv 

– spoluautor, (Wolters Kluwer ČR, a.s.), Praha 2011 
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