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Představujeme advokátní kancelář

Vejmelka & Wünsch
Kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje
komplexní právní služby ve všech
oborech práva, souvisejících zejména
s podnikatelskou činností, ale také
s činností a postavením veřejných
institucí a orgánů místní samosprávy.

K

ancelář byla založena v roce
1990 jako pobočka rakouské
advokátní kanceláře Heller,
Löber, Bahn & Partner. Stala
se tak jednou z prvních zahraničních právních kanceláří
na území bývalého Československa. Po sloučení s druhou největší německou právní firmou
Bruckhaus Westrick Stegemann změnila své
jméno na Bruckhaus Westrick Heller Löber,
které bylo v roce 2000 při sloučení s anglickou advokátní kanceláří Freshfields Deringer
změněno na Freshfields Bruckhaus Deringer.
V roce 2002 převzali pražskou pobočku Freshfields Bruckhaus Deringer stávající společníci Vejmelka & Wünsch JUDr. Josef Vejmelka
a JUDr. Petr Wünsch, kteří byli partnery zmíněných zahraničních advokátních kanceláří.
Kancelář Freshfields Bruckhaus Deringer patří i nadále mezi zahraniční advokátní kanceláře, s nimiž Vejmelka & Wünsch úzce spolupracuje.

Kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní právní služby ve všech oborech práva,
souvisejících zejména s podnikatelskou činností, ale také s činností a postavením veřejných
institucí a orgánů místní samosprávy. Právní
poradenství kanceláře Vejmelka & Wünsch zahrnuje právo společností včetně problematiky
majetkových dispozic s podniky a společných
podniků (joint ventures), mediální a telekomunikační právo, soutěžní právo, bankovní a pojišťovací právo, právní otázky transakcí s nemovitostmi a stavební právo, pracovní právo, duševní vlastnictví, ale i právní problémy z oblasti
energetiky a životního prostředí, daňové právo,
obchodněprávní a občanskoprávní závazkové
vztahy a mezinárodní právo soukromé. Součástí široké palety poskytovaných služeb je rovněž
mimosoudní urovnávání sporů, zastupování
klientů před řádnými a rozhodčími soudy a hájení jejich zájmů v konkurzních a insolvenčních
řízeních a v řízeních před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže, finančními, pracovními,

stavebními, celními a jinými správními úřady.
K aktivitám kanceláře patří i zakládání dceřiných společností a poboček zahraničních společností v České republice a zastupování před
rejstříkovými soudy.
Pravidelnou součástí činnosti kanceláře Vejmelka
& Wünsch je realizace rozsáhlých právních auditů
(due diligence) a příprava smluvních dokumentů
při realizaci strategických obchodních záměrů
(včetně tzv. „projektů na zelené louce“) zahraničních i tuzemských investorů v České republice
v nejrůznějších odvětvích obchodu a průmyslu.
V kanceláři působí i odborníci pro oblast práva
informačních technologií a farmaceutického práva, práva ochrany spotřebitele a pro celou řadu
dalších odvětví soukromého i veřejného práva.
Rozsáhlé know-how a zkušenosti získané dlouholetou praxí řadí advokátní kancelář Vejmelka &
Wünsch na jedno z předních míst mezi advokátními kancelářemi v České republice.
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obchodněprávních auditů (due
• provádění
diligence) a přípravu obchodněprávních

Hospodářská soutěž a veřejné
zakázky

stanovisek a posudků (legal opinion)

Bankovnictví a finance
Právní poradenství v oboru bankovního a finančního práva je významnou součástí právních
služeb advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch.
Zahrnuje zejména:
právní poradenství při obchodování
s cennými papíry a přípravě prospektů
cenných papírů
právní poradenství v oblasti kapitálového trhu
přípravu a posuzování úvěrových smluv
a zastupování klientů při jejich projednávání
a uzavírání, a to jak na straně úvěrujících
bank, tak i úvěrovaných subjektů
finanční a operativní leasing movitého
majetku (zejména dopravních prostředků,
včetně letadel, užitkových vozidel,
stavebních strojů a strojírenských zařízení)
i nemovitostí, včetně přípravy a posuzování
všeobecných leasingových podmínek
a další smluvní dokumentace
právní poradenství investičním fondům
právní poradenství při přípravě nabídek
na odkoupení a převzetí účastnických
cenných papírů
přípravu a posuzování všech typů
zajišťovacích smluv, bankovních záruk
a ručitelských prohlášení
právní poradenství při refinancování
provádění finančněprávních auditů (due
diligence) a přípravu finančněprávních
stanovisek a posudků (legal opinion)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nemovitosti, výstavba
a development

Tým právníků kanceláře Vejmelka & Wünsch
prokázal v řadě významných projektů z oblasti práva obchodních společností schopnost
poskytnout právní služby zahraničním i tuzemským klientům ve špičkové kvalitě. Právní
poradenství kanceláře zahrnuje všechny sféry
korporátního práva, zejména:
akvizice, fúze, rozdělení a jiné přeměny
obchodních společností
poskytování komplexních právních služeb
zahraničním investorům při zahájení jejich
podnikatelské činnosti na území České
republiky
dispozice s podnikem
převody obchodních podílů, akcií a jiného
majetku
běžnou společenskoprávní agendu
a corporate governance
vztahy v rámci koncernu
ochranu práv akcionářů/společníků
vypořádání menšinových akcionářů při
přeměně
prosazování nároků ze smluv

Právníci kanceláře Vejmelka & Wünsch mají rozsáhlé zkušenosti s uspokojováním rozmanitých
potřeb podnikatelských i nepodnikatelských
subjektů spadajících do těchto oblastí. Praxe
kanceláře zahrnuje zejména:
právní poradenství při prodeji, nájmu
a jiných dispozicích s nemovitostmi
všeho druhu včetně průmyslových areálů,
bytových domů a jiných budov, bytů
a nebytových prostor a pozemků
smluvní zatěžování nemovitostí zástavními
právy a věcnými břemeny
posuzování a uplatňování restitučních
nároků i obranu klientů před restitučními
nároky
zastupování ve stavebních a jiných
správních řízeních
komplexní právní služby při realizaci
developerských a dalších investičních
projektů v oblasti nemovitostí
právní audity (due diligence) nemovitého
majetku a přípravu právních stanovisek
a posudků (legal opinion)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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•
•
•

•
•
•

Právo obchodních
společností

•

Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní právní služby v oblasti hospodářské soutěže, včetně veřejné podpory a veřejných zakázek, a to jak podle českého práva,
tak i podle právních předpisů Evropské unie,
zejména:
zastupování v řízeních před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže, Evropskou
komisí a v řízeních před soudy
předběžné posouzení transakcí (fúzí
a akvizic) z hlediska nezbytnosti požádat
o povolení spojení ze strany Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a Evropské
komise, včetně vypracování návrhu
na povolení spojení
provedení komplexních soutěžních
auditů, tj. posouzení smluvních ujednání
a obchodních praktik z hlediska jejich
slučitelnosti s platnými právními předpisy
v oblasti ochrany hospodářské soutěže,
rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, Evropské komise
a příslušných soudních orgánů, navržení
opatření k odstranění případně zjištěného
závadného stavu a vypracování praktických
manuálů pro snížení rizika porušení
soutěžních pravidel
vypracování interních pravidel pro postup
odpovědných pracovníků v případě šetření
v prostorách podniku (tzv. dawn raid
manuál)
analyzování slučitelnosti zamýšlené či
poskytované veřejné podpory s příslušnými
právními předpisy Evropské unie
právní podpora zadavatelům a uchazečům
při výběrových řízeních, včetně vypracování
zadávací a smluvní dokumentace
a podpory při přípravě nabídek

Řešení sporů, soudní
a rozhodčí řízení
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch je účinnou oporou svých klientů při vedení obchodněprávních, občanskoprávních, pracovněprávních
i jiných sporů. Právní služby poskytované zkušenými právníky zahrnují zejména:
právní rozbor věci, včetně posouzení
očekávané míry úspěšnosti klienta
v případném soudním či rozhodčím řízení
zastupování klientů v předžalobních
jednáních a přípravu smluv o narovnání
přípravu smluv o prorogaci/derogaci
pravomoci soudů, ujednání o místní
příslušnosti soudů a rozhodčích doložek
přípravu žalob, opravných prostředků
a jiných podání adresovaných řádným
i rozhodčím soudům a správním orgánům
přípravu stížností k Ústavnímu soudu ČR
i k Evropskému soudu pro lidská práva

•
•
•
•
•

Jazzový kvartet Vladimíra Strnada
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klientů před řádnými soudy
insolvenčních návrhů a přihlášek
• zastupování
• přípravu
všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR,
pohledávek
Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního
na schůzích věřitelů
• zastupování
soudu ČR
i ve věřitelském výboru
klientů v rozhodčím řízení
v incidenčních sporech
• zastupování
• zastupování
klientů v řízeních o uznání
přípravu návrhů na reorganizaci
• zastupování
•
a výkonu cizozemských soudních
i reorganizačních plánů, poradenství
rozhodnutí a rozhodčích nálezů

v souvislosti s jejich plněním

všeobecných pojistných podmínek

klientů ve správních řízeních
• zastupování
všeho druhu

návrhů smluv z pohledu rizika
• analýzy
insolvenčního řízení

Duševní vlastnictví

Pracovní právo

Součástí komplexních služeb, které advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje, je
i právní poradenství v oblasti práva duševního
vlastnictví, včetně problematiky informačních
technologií a nekalé soutěže. Tyto služby zahrnují zejména:
právní rozbory případů porušování
autorských práv, práv k ochranným
známkám, k průmyslovým vzorům,
patentům, i jiných průmyslových práv jakož
i porušování práv z internetových domén
a právní rozbory případů nekalosoutěžního
jednání
přípravu licenčních smluv a jiných
smluvních dokumentů, jejichž předmětem
jsou autorská, průmyslová a jiná práva
spadající do oboru duševního vlastnictví
podávání přihlášek národních, evropských
a mezinárodních ochranných známek
zastupování klientů v soudních
a rozhodčích řízeních, týkajících se
autorských práv, průmyslových práv
a jiných práv spadajících do oboru
práva duševního vlastnictví, včetně
práv k informačním technologiím a práv
z internetových domén
zastupování klientů před Úřadem
průmyslového vlastnictví v řízeních
zejména o zápisu/výmazu ochranných
známek a jiných průmyslových práv
a v dalších řízeních
provádění právních auditů (due diligence)
týkajících se průmyslových práv a jiných
práv spadajících do oboru práva duševního
vlastnictví
právní poradenství poskytovatelům služeb
informační společnosti

Díky četnosti poptávky zejména
podnikatelských subjektů patří poskytování
pracovněprávních služeb mezi stěžejní činnosti
advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch
a zahrnuje zejména:
přípravu pracovních, manažerských
a dalších pracovněprávních smluv a jejich
změn
posuzování peněžitých a jiných
pracovněprávních nároků
posuzování důvodů ukončení pracovního
poměru, přípravu výpovědí, okamžitých
zrušení pracovního poměru, dohod
o ukončení pracovního poměru, jakož
i dohod o zákazu konkurence po ukončení
pracovního poměru a další služby
s ukončením pracovního poměru související
právní servis při hromadném propouštění
přípravu pracovních a organizačních
řádů a jiných pracovněprávních interních
předpisů a organizačních opatření
tvorbu benefitních a jiných motivačních
programů pro manažery i řadové
zaměstnance
zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců
v pracovněprávních sporech
poradenství při kolektivním vyjednávání
provádění pracovněprávních auditů (due
diligence)

•

•
•
•

•
•
•

Insolvence
a restrukturalizace
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní poradenství věřitelům, dlužníkům a dalším subjektům v insolvenčním řízení
i při restrukturalizaci podniků či skupin mimo
insolvenční řízení, které zahrnuje zejména:
posuzování vhodnosti či nezbytnosti
zahájení insolvenčního řízení
zastupování společností ohrožených
úpadkem při jednání s věřiteli

•
•

a uplatňování nároků
• posuzování
na náhradu škody na majetku i na zdraví
a uplatňování nároků podle
• posuzování
předpisů na ochranu osobnosti
pohledávek
• vymáhání
pojistných nároků a přípravu
• posuzování
pojistných smluv, včetně přípravy

•
•
•

•
•
•
•
•
•

poradenství a zastupování klientů
• právní
v dědickém řízení
poradenství podle předpisů
• právní
rodinného práva
a uplatňování restitučních
• posuzování
nároků
dohod o volbě práva a posuzování
• přípravu
aplikace kolizních norem
v souvislosti s výkladem
• poradenství
a aplikací ustanovení mezinárodních smluv

Farmaceutické právo
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi také
v oblasti farmaceutického práva, včetně regulace reklamy na humánní i veterinární léčivé přípravky. Její právní služby zahrnují zejména:
přípravu smluvních dokumentů
v souvislosti se zajišťováním klinických
hodnocení a neintervenčních
farmaceutických studií, včetně jednání se
zdravotnickými zařízeními a zkoušejícími
o obsahu smluvních podmínek
posuzování souladu reklamy na léčivé
přípravky se zákonnými požadavky, včetně
zastupování před příslušnými správními
orgány
poskytování právního poradenství při
registraci léčivých přípravků a v souvislosti
s cenovou regulací léčiv a obchodováním
s léčivy, včetně zastupování před
příslušnými správními orgány
poradenství z hlediska ochrany osobních
údajů pacientů a lékařů

•
•
•
•

Obchodní a občanské právo,
mezinárodní právo soukromé

Ochrana osobních údajů

Tyto obory práva, které se vzhledem k jejich
charakteru logicky prolínají s ostatními obory
práva, ve kterých své služby advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje, jsou samozřejmou a významnou součástí její specializace, uplatňované nejen v jejím projektovém poradenství, ale i při uspokojování každodenních
potřeb klientů. Právní služby kanceláře zahrnují
zejména:
přípravu všech typů obchodněprávních
a občanskoprávních smluv, včetně
všeobecných obchodních podmínek,
zastupování klientů při jejich projednávání
a uzavírání i při prosazování nároků z nich
vyplývajících
poradenství podle předpisů na ochranu
spotřebitele

Díky zkušenému týmu právníků poskytuje advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch odborné
právní poradenství rovněž v oblasti ochrany
osobních údajů. Tyto právní služby zahrnují zejména:
registraci správců osobních údajů u Úřadu
pro ochranu osobních údajů
přípravu smluvních dokumentů pro
zpracování osobních údajů
právní poradenství při předávání osobních
údajů do zahraničí
zastupování v řízeních před Úřadem pro
ochranu osobních údajů
posuzování opatření ke sledování
elektronické pošty a využití elektronických
komunikačních zařízení z pohledu ochrany
soukromí

•
•

•
•
•
•
•

www.epravo.cz I EPRAVO.CZ magazín I září 2011 I 29

profil

epravo.cz

Právo životního prostředí
Zkušený tým právníků kanceláře Vejmelka
& Wünsch účinně pomáhá svým klientům orientovat se v častých změnách právních předpisů,
ke kterým zvláště v oblasti environmentálního
práva dochází. Právní služby kanceláře zahrnují
zejména:
poradenství související s hodnocením
vlivů na životní prostředí, integrovanou
prevencí a omezováním znečišťování (EIA /
integrované povolení – IPPC)
ekologické právní audity (due diligence)
a přípravu ekologických právních
stanovisek a posudků (legal opinion)
zastupování klientů před správními orgány
i soudy ve věcech ochrany životního
prostředí
právní poradenství v oblasti nakládání
s odpady, včetně nebezpečných odpadů,
obaly, chemickými látkami a chemickými
přípravky
právní poradenství podle předpisů
o nejvyšší přípustnosti toxických a zdraví
škodlivých látek především v oblasti
textilního a potravinářského průmyslu
právní poradenství na úseku ochrany vod,
prevence závažných havárií
spolupráci s příslušnými odbornými
osobami na jednotlivých úsecích ochrany
životního prostředí

•
•
•
•
•
•
•

Právo EU
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti evropského (komunitárního) práva, které se vstupem České republiky do Evropské unie stalo
součástí českého právního řádu. Kromě běžného
právního poradenství podle předpisů evropského práva, včetně právní pomoci při ochraně práv
spotřebitele v rámci Evropské unie, zahrnuje
praxe právních specialistů kanceláře zejména:
právní pomoc v oblasti hospodářské
soutěže a smluvních vztahů v rámci
Evropské unie
právo nekalé soutěže a veřejných zakázek
právní servis při zakládání evropských
společností (societas europaea), při fúzi
evropských společností a změně jejich sídla
přípravu právních stanovisek a posudků
(legal opinion)
poradenství v oblasti fondů Evropské unie
poradenství v souvislosti s řízením před
orgány Evropské unie
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Pro bono
Advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch si je
jako renomovaný poskytovatel právních služeb
plně vědoma své odpovědnosti za fungování
společnosti, založené na vládě práva. Z tohoto
důvodu se také aktivně podílí na poskytování pro
bono právních služeb jednotlivcům s omezenými
příjmy a neziskovým organizacím a svoji podpo-

ru rozvoje pro bono právních služeb advokátů
vyjádřila v roce 2008 nejen podpisem pro bono
deklarace, ale zejména ochotou poskytovat uvedeným subjektům právní služby v rámci projektu Pro bono centra. V této souvislosti poskytla
advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch právní
pomoc například nevládní organizaci Iuridicum
Remedium, o. s. při posuzování diskriminačních
podmínek při vydávání anonymní čipové karty
„opencard“ nebo organizaci INEX – Sdružení
dobrovolnických aktivit při právním zajištění
dobrovolnické práce v zahraničních projektech.

Mezinárodní právnické
organizace
IBA
Společníci advokátní kanceláře Vejmelka
& Wünsch jsou členy IBA – největší a nejprestižnější celosvětové organizace právníků a účastní
se jejích akcí.
THE LEGAL 500
The Legal 500 – renomovaná nezávislá společnost zabývající se hodnocením právních
firem doporučuje advokátní kancelář Vejmelka
& Wünsch především jako specialistu pro oblast
obchodního práva a práva obchodních společností (včetně fúzí a akvizic) a pro oblast práva
nemovitostí. Oceňovány jsou zkušenosti kanceláře Vejmelka & Wünsch v oblasti telekomunikace, média a technologie.
PRACTICAL LAW COMPANY
Britská ratingová agentura Practical Law Company (PLC) doporučuje již po léta advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch především pro následující právní oblasti: hospodářská soutěž, obchodní
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právo a právo obchodních společností (včetně
fúzí a akvizic), restrukturalizace a insolvence.
EUROPEAN LEGAL EXPERTS
Evropští právní experti – od roku 2001 vydává
společnost Legal Business přehled právních
odborníků celé Evropy. Každoročně jsou tam
uváděna jména společníků advokátní kanceláře
Vejmelka & Wünsch, a to jako evropských expertů pro Českou republiku zejména v právních oblastech obchodního práva a práva obchodních
společností (včetně fúzí a akvizic) a dále IP, IT
a telekomunikace.
CHAMBERS EUROPE
Chambers Guide je považován za nejprestižnější nezávislý žebříček v oblasti hodnocení právních firem. Tento žebříček vychází každoročně
jako referenční nástroj pro klienty advokátních
kanceláří a jeho tvůrci si zakládají na objektivitě svých zjištění. Ratingová publikace Chambers
Europe pro rok 2009 hodnotí advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch jako přední právní firmu
v ČR v oblastech práva obchodních společností,
včetně fúzí a akvizicí a práva ochrany hospodářské soutěže.
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Představujeme náš tým advokátů

Josef Vejmelka

Petr Wünsch

Lucie Dietschová

advokát, JUDr.
Titul doktora práv získal v roce 1978 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V letech 1979 až 1985 působil jako podnikový
právník v podniku zahraničního obchodu, kde
se specializoval na obchodní a autorské právo.
Od roku 1985 do roku 1990 pracoval jako podnikový právník v České státní pojišťovně se zaměřením na pojišťovací, obchodní a občanské
právo. V roce 1988 byl jmenován jednatelem
národní sekce AIDA. Josef Vejmelka je členem
České advokátní komory a IBA. V roce 1990
začal pracovat v pražské pobočce advokátní
kanceláře Heller Löber Bahn & Partner, kterou
vedl a v níž od roku 1991 působil jako advokát.
V této kanceláři vykonával svou advokátní
praxi i v letech 1998 až 2000, kdy byla pobočkou advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick
Heller Löber a v letech 2000 až 2002, kdy tato
kancelář byla součástí sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce
2002 převzal společně s Petrem Wünschem
pražskou pobočku advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer a založil veřejnou
obchodní společnost advokátů Vejmelka
& Wünsch, v.o.s. (nyní s.r.o.). Účastnil se jako
řečník na řadě mezinárodních seminářů a konferencí. Hovoří plynně česky, slovensky, anglicky, německy a rusky. Je spoluautorem publikace Československé obchodní právo a autorem různých právních článků, týkajících se
zejména otázek zahraničních investic, včetně
příslušných programů aplikovaných v České
republice, otázek soutěžního práva ve spojení s fúzemi (merger notification regime), problematiky autorskoprávních a pojišťovacích
smluv. V současné době se specializuje na obchodní právo, fúze a akvizice, hospodářskou
soutěž a na právo nemovitostí.

advokát, JUDr.
Titul doktora práv získal v roce 1978 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 1978 do roku 1980 pracoval jako právník v Československé obchodní bance, kde se
zaměřoval na mezinárodní úvěrové smlouvy.
Od roku 1980 do roku 1989 působil jako právník
a později také jako vedoucí právního oddělení
několika ministerstev příslušných pro oblast
průmyslu a obchodu. V letech 1989 až 1991 se
v rámci příslušné pracovní skupiny Úřadu průmyslového vlastnictví zabýval harmonizací základních československých průmyslověprávních předpisů se západoevropskými zákonnými úpravami. Petr Wünsch je členem České
advokátní komory a IBA. Od roku 1991 do roku
1998 působil jako advokát v pražské pobočce
advokátní kanceláře Heller Löber Bahn & Partner. V této kanceláři vykonával svou advokátní
praxi i v letech 1998 až 2000, kdy byla pobočkou advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick
Heller Löber a v letech 2000 až 2002, kdy tato
kancelář byla součástí sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer. V roce
2002 převzal společně s Josefem Vejmelkou
pražskou pobočku advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer a založil veřejnou
obchodní společnost advokátů Vejmelka &
Wünsch, v.o.s. (nyní s.r.o.). Hovoří česky, německy, anglicky, švédsky, rusky a slovensky
(soudní tlumočník jazyka německého a švédského). Je spoluautorem publikace Československé obchodní právo a článků týkajících se
zejména práva společností, jakož i mezinárodního práva soukromého a průmyslověprávní
problematiky. V současné době se specializuje
na obchodní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, duševní vlastnictví, jakož i finanční
a pracovní právo.

advokátka, Mgr.
Lucie Dietschová ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na mezinárodní právo veřejné a mezinárodní vztahy. V roce 1996 jí byla udělena
cena Bernarda Bolzana za práci „Mezinárodněprávní aspekty kontroly drog (Mechanismus OSN, kontrola legálního obchodu)“. Praxi
advokátní koncipientky vykonala v letech
1998 až 2001 v mezinárodních advokátních
kancelářích Bruckhaus Westrick Heller Löber
a Freshfields Bruckhaus Deringer. Po složení
advokátní zkoušky a zápisu do seznamu advokátů České advokátní komory v roce 2001
působila v advokátní kanceláři Freshfields
Bruckhaus Deringer jako advokátka. Od roku
2002, kdy došlo k převzetí pražské pobočky
advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus
Deringer jejími tehdejšími partnery Josefem
Vejmelkou a Petrem Wünschem, vykonává
advokacii v advokátní kanceláři Vejmelka
& Wünsch, jejíž partnerkou se stala v roce
2008. Lucie Dietschová je spoluautorkou
více odborných publikací, včetně publikací zahraničních. Specializuje se na přípravu
rozsáhlých právních auditů (due diligence),
oblast práva společností a obchodní právo,
pracovní právo, právní vztahy k nemovitostem, stavební právo, právní poradenství pro
subjekty veřejné správy, zejména pro územní samosprávné celky, konfiskační a restituční zákonodárství. Hovoří plynně česky
a německy.
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Martin Peckl
advokát, Mgr.
Martin Peckl začal pracovat pro naši kancelář (v té době součást advokátní kanceláře
Bruckhaus Westrick Heller Löber) již v průběhu
svého studia na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze v roce 2000. Po ročním studijním
pobytu na univerzitě v Turku (Finsko) nastoupil
do advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus
Deringer jako advokátní koncipient a po převzetí pražské pobočky advokátní kanceláře Freshfields Bruckhaus Deringer jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou a Petrem Wünschem
v roce 2002, působil nejprve v této pozici i ve veřejné obchodní společnosti advokátů Vejmelka
& Wünsch (nyní s.r.o.). Od roku 2005 je jako advokát členem České advokátní komory. V roce
2008 se stal partnerem advokátní kanceláře
Vejmelka & Wünsch. Martin Peckl má zkušenosti v oblasti práva obchodních společností (včetně fúzí a akvizic), práva cenných papírů, pracovního práva a práva nemovitostí. Hovoří plynně
česky a německy (dvojjazyčně), jakož i anglicky.
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členem rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V letech 2001 – 2002 pracoval
jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer. Od převzetí
pražské pobočky této advokátní kanceláře
jejími tehdejšími partnery Josefem Vejmelkou
a Petrem Wünschem v roce 2002 vykonával
svoji praxi v advokátní kanceláři Vejmelka
& Wünsch, ve které od roku 2005 působí jako
advokát. V roce 2008 se stal partnerem advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch. Je členem
České advokátní komory a České asociace pro
soutěžní právo. Účastnil se jako řečník řady
seminářů a konferencí zaměřených na oblast
ochrany hospodářské soutěže a rovněž publikoval řadu právních článků týkajících se této
oblasti. Ratingovou publikací Chambers Europe 2009 byl vyhodnocen jako vedoucí odborník
v oblasti soutěžního práva. Hovoří česky a anglicky. V současné době se specializuje na oblast soutěžního práva, právní úpravu zadávání
veřejných zakázek, ochrany osobních údajů
a farmaceutické právo.

Jitka Otmarová
advokátka, Mgr.
Titul magistra práv získala v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování postgraduálního studia mezinárodního obchodního práva na Univerzitě René
Descartes v Paříži (DESS) působila v letech 1999
až 2005 v pražské pobočce známé francouzské
advokátní kanceláře. Poté pracovala jako advokátka v renomované pražské advokátní kanceláři. Do advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch
nastoupila v roce 2007. Jitka Otmarová se ve své
právní praxi věnuje zejména právu obchodnímu,
pracovnímu a soutěžnímu, jakož i právu nemovitostí a právu duševního vlastnictví. Členkou České advokátní komory jako advokátka je od roku
2002. Hovoří česky, francouzsky a anglicky.

Markéta Protivánková

Tomáš Fiala
advokát, Mgr., Ph.D.
Magisterské studium práv na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce
1993, titul Ph.D. v oboru obchodní právo získal
na téže univerzitě v roce 2001. Od roku 1993
do roku 2001 pracoval na Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, kde v letech 1999 – 2001
zastával funkci ředitele odboru evropské integrace a mezinárodního práva a byl rovněž

advokátka, JUDr., Ph.D.
Titul magistra práv získala v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul
doktora práv na téže univerzitě v roce 2002.
Od roku 1998 do roku 2000 pracovala jako advokátní koncipientka v pražské pobočce advokátní kanceláře Bruckhaus Westrick Heller
Löber. V této advokátní kanceláři vykonávala
svou praxi i v letech 2000 až 2002, kdy tato
kancelář byla součástí světové sítě advokátních kanceláří Freshfields Bruckhaus Deringer.
Od roku 2002 je advokátkou. Od převzetí pražské pobočky advokátní kanceláře Freshfields
Bruckhaus Deringer jejími tehdejšími partnery
Josefem Vejmelkou a Petrem Wünschem v roce
2002 působí jako advokátka v advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch. Markéta Protivánková
je členkou České advokátní komory. Hovoří
česky, anglicky, německy a italsky. V současné
době se specializuje na obchodní právo, fúze
a akvizice, právo nemovitostí a právo životního
prostředí.
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Petr Dvořák
advokát, Mgr.
Titul magistra práv získal v roce 2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během
studia absolvoval studijní pobyt na Právnické
fakultě Univerzity Fridricha Viléma v Bonnu.
Následně, v letech 2005 až 2007, vykonával
praxi jako advokátní koncipient v renomované
pražské advokátní kanceláři. Do naší advokátní
kanceláře Vejmelka & Wünsch nastoupil v roce
2007. Petr Dvořák se ve své praxi specializuje
na oblast práva obchodních společností a obchodního práva, akvizice a s nimi související
právní audity a pracovní právo. Od roku 2008 je
jako advokát členem České advokátní komory.
Hovoří česky, německy a anglicky.
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práva, zejména práva obchodních společností,
fúze a akvizice, corporate governance, jakož
i na obchodněprávní a občanskoprávní vztahy
a pracovní právo. Od roku 2010 je jako advokát
členem České advokátní komory. Hovoří česky,
anglicky a německy.

Jiří Vlastník
advokát, JUDr., Ph.D.
Jiří Vlastník v roce 2000 absolvoval bakalářský studijní program na Policejní akademii ČR.
Titul magistra práv získal v roce 2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tituly
Ph.D. a JUDr. na téže fakultě v roce 2008. Během studií absolvoval studijní pobyty ve Francii
na Právnické fakultě Université Nancy 2 a při
Université Paris II – Panthéon-Assas. V letech
2005 až 2008 vykonával praxi advokátního
koncipienta v renomované pražské advokátní
kanceláři. Od roku 2008 je jako advokát členem
České advokátní komory. Do advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch nastoupil v roce 2009.
Jiří Vlastník se věnuje především obchodnímu
právu, zejména právu korporátnímu a závazkovému, dále právu občanskému, evropskému, jakož i řešení právních sporů. Je autorem či spoluautorem řady právních publikací. Hovoří česky,
anglicky a francouzsky.

Milan Holeček
advokát, Mgr.
Magisterské studium práv na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 2006
a v témže roce nastoupil jako koncipient do advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch. V roce 2010
byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory. Během studií absolvoval studijní pobyt v tureckém Istanbulu a švédském Lundu, kde
se na právnické fakultě Lund University zabýval
evropským právem. Milan Holeček se ve své praxi specializuje na oblast občanskoprávních a obchodněprávních závazků, korporátní právo, pracovní právo, právo kapitálových trhů a cenných
papírů, energetické právo a právo duševního
vlastnictví. Hovoří česky, anglicky a turecky.

Jakub Vaněk
advokát, JUDr.
Své právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia
absolvoval studijní pobyt na Právnické fakultě
Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu.
Následně vykonával praxi advokátního koncipienta v pražské pobočce renomované mezinárodní advokátní kanceláře. Do advokátní kanceláře
Vejmelka & Wünsch nastoupil v roce 2006. Jakub Vaněk se specializuje především na komplexní právní poradenství v oblasti obchodního

Moot Court Competition v nizozemském Haagu
a v roce 2004 Philip C. Jessup International Law
Moot Court Competition ve Washingtonu D.C.
V roce 2004 absolvovala letní studijní kurs mezinárodního trestního práva pořádaný Grotius
Centre For International Legal Studies, Campus
Den Haag. V roce 2007 se zúčastnila konference k 10. výročí založení Mezinárodního trestního
tribunálu konané v nizozemském Haagu. Rok
před dokončením svých studií absolvovala roční
studijní pobyt ve Velké Británii na School of Law,
Manchester Metropolitan University v Manchesteru, který následovala půlroční pracovní stáž
v kanceláři Amy Tsang & Co. Solicitors v Manchesteru. Do advokátní kanceláře Vejmelka &
Wünsch nastoupila v roce 2007 jako advokátní
koncipientka s jeden a půl roční praxí ve známé
pražské advokátní kanceláři. Od roku 2010 je
členkou České advokátní komory. Ve své praxi se
Silvie Király zaměřuje na obchodní právo, zejména M&A, právo bytů a nebytových prostor a sporovou agendu. Hovoří plynně česky a anglicky.

Silvie Király
advokát, Mgr.
Své právnické vzdělání dokončila v roce 2006
získáním titulu magistry práva na Právnické fakultě ZČU v Plzni. Při studiu se zaměřila na mezinárodní právo veřejné. Několikrát se zúčastnila mezinárodních právnických soutěží moot
court, a to v roce 2003 Telders International Law

Irena Homolová
advokátka, JUDr., LL.M.
Titul magistra práv (s vyznamenáním) získala
v roce 2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul JUDr. v oboru evropské právo získala v roce 2008. V letech 2004 až 2005 absolvovala roční pregraduální studijní program na Univerzitě v Cardiffu, Cardiff Law School ve Velké
Británii ukončený získáním Diploma in Legal Studies (s vyznamenáním) a v letech 2005 až 2006
absolvovala na téže univerzitě postgraduální
studium se zaměřením na evropské právo a právo mezinárodního obchodu ukončené získáním
titulu Master of Laws (s vyznamenáním). V letech
2007 až 2009 vykonávala právní praxi advokátní
koncipientky v pražských pobočkách renomovaných mezinárodních advokátních kanceláří.
Do advokátní kanceláře Vejmelka & Wünsch
nastoupila v roce 2010. Irena Homolová je jako
advokátka členkou České advokátní komory
od roku 2011. Ve své praxi se zaměřuje především
na obchodní právo, zejména oblast korporátního
práva a závazkových vztahů, občanské právo, jakož i spornou agendu a oblast pracovního práva.
Vedle češtiny hovoří i anglicky a španělsky.
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